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DENOMINACIÓ: Antic convent dels Mínims

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_043
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Conrado

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: A1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura religiosa

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, sn

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitat. Religiós. Sociocultu

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt arquitectònic format per les antigues dependències conventuals i l’església dels religiosos de l’orde dels Mínims 
construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb coberta de teula àrab. Planta complexa i 
alçats de dos i tres cossos.
FAÇANES DE LES DEPENDÈNCIES CONVENTUALS: La façana confrontant amb el carrer Bernat de Santaeugènia 
presenta un alçat de tres cossos amb parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal d’arc escarser 
emmarcat per peces de marès i un gran trencaaigües motllurat així com l’escut de la família Conrado sobre la dovella central. 
En el costat dret —en relació a la portalada d’ingrés— hi ha tres portals de llinda i un finestró atrompetat. En el costat 
esquerra s’hi troba una gran obertura allindanada. El segon i el tercer cos estan definits per una seqüència de 9 finestres 
allindanades en cada planta. La coberta és de teulada d’un sol vessant.
En la façana confrontant amb el carrer Llarg s’hi troba un tram de paret en verd oberta mitjançant un portell emmarcat per 
pilastres, des d’aquí es pot accedir a la portalada de l’església i a les dependències conventuals.  
En la façana confrontant amb el carrer Marquès de la s’hi troba un tram de paret en verd amb dos portals de portassa, amb 
teuladet en el remat, d’arc escarser.
En el carrer Bernat de Santaeugènia, comprès entre els números, es manté un tram de paret en verd que antigament 
pertanyia al convent.
INTERIOR: Mitjançant la portalada situada en el carrer Bernat de Santaeugènia i travessant un vestíbul empedrat, s’accedeix 
al claustre, d’estil renaixentista. És de planta quadrada envoltat per una galeria amb columnes sobre pedestals i capitells amb 
volutes que sostenen arcs rebaixats i coberta d’arquitrau. El paviment està empedrat i conserva dues cisternes antigues, una 
de les quals amb l’escut d’armes de la família Conrado. Una d’elles té el coll d’una única peça de pedra viva sobre un 
pedestal. En la part central hi ha una pica octogonal amb assortidor d’aigua al mig de base octogonal. En un lateral s’hi troba 
una creu de terme duta d’Alaró.
L’interior de les dependències conventuals apareix ocupat actualment per les estances privades de la família Conrado, 
diverses sales amb mobiliari antic i per un museu de gran valor històric i cultural.
FAÇANES DE L’ESGLÉSIA: L’església presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les 
obertures i les cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. La façana orientada cap a migjorn està definida 
per una portalada allindanada amb trencaaigües i motllures en els laterals. Al mig un petit rosetó i sobre el portal l’escut 

Criteri Periode Cronologia Anys

1.683Fonts bibliogràfiques Modern Segle XVII

1.697Elements const. Concret: 
Església

Modern Segle XVII

Elements const. Concret: 
Campanar

Contemporani Segle XIX

1.707Elements const. Concret: Escala 
d'accés al pis

Modern Segle XVIII

Convent-
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DENOMINACIÓ: Antic convent dels Mínims

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_043
d’armes dels marquesos de la Fontsanta. La façana està rematada per un coronament horitzontal. En el costat oposat 
s’aixeca el campanar de l’església, de secció quadrada. Entre les dues darreres línies d’imposta —en sentit ascendent— es 
situa un gran rellotge de sol mixtilini, sobre el que hi ha l’escut de l’orde dels Mínims, amb la paraula llatina «CHARITAS» en 
el centre, suportat per dos àngels i rematat per una corona. Una balustrada envolta el terrat del campanar. En el remat s’hi 
aixeca una cúpula mixtilínia sobre una base cúbica.
INTERIOR: L’església és d’estil barroc, de planta rectangular d’una sola nau amb cinc capelles laterals, capçalera absidal i 
coberta de volta reforçada per vuit pilars.

INTERVENCIONS: A partir del segle XIX i fins el segle XX, s’han realitzat reformes en l’interior de les dependències 
conventuals i s’ha dut a terme la reconstrucció de l’església.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les diferents façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les 
estructures originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc 
s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.
En l’interior cal conservar el sistema de sostres, la morfologia i els materials de les obertures, tant de les 
dependències conventuals com de l’església. Així cal afegir els següents elements singulars: els escuts 
d’armes situats en els diferents punts del conjunt, les cisternes i la creu de terme localitzats en el claustre, 
així com tots aquells elements que pels seus valors històrics, artístics o d’antiguitat mereixin ser protegits i 
conservats.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest conjunt conventual, el qual conserva els materials i els elements arquitectònics 
característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal.

USOS PERMESOS: Hàbitat. Sociocultural. Religiós.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Declaració B.I.C

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (1993). Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol.11. Mallorca: Promomallorca. 
- CAPÓ, Josep (1973). Patrimoni artístic de les esglésies de Santa Maria del Camí  a  BSAL (34).

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Antic convent dels Mínims

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_043
- CAPÓ, Josep (1993). El convent de la Soledat de Santa Maria del Camí. Mallorca: (Ed. ?).
- CAPÓ, Josep (1985). La vila de Santa Maria del Camí: Segles XVII-XX, vol. II. Palma: 
- AAVV (1991). Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. 6. Mallorca: Promomallorca. 
- M.V. (1995). Dins el poble   a  Coanegra (129). 
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
(1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria. 
- VICH PASTOR, Josep (1992). La casa museu de Can Conrado  a  Coanegra (96).
- CAPÓ JUAN, Josep (1975). BSAL,  XXXIX.

OBSERVACIONS:

Els mínims de sant Francesc de Paula, s'establiren a Santa Maria l'any 1682, a instàncies d'Esteve Conrado i Delabau, i poc 
després bastiren el convent i l'església sota direcció de Lluc Mesquida Florit. Aquesta fou beneïda el 1697, dedicada a la Mare 
de Déu de la Soledat. L'any 1836, amb la desamortització de Mendizábal, els mínims foren exclaustrats i el temple inicià un 
procés de ruïna. L'any 1855, Marià Conrado i d'Asprer, marquès de la Fontsanta, adquirí el conjunt d'edificacions, i hi 
promogué la restauració i importants adaptacions, obres dirigides per Pere d'Alcàntara Penya.
Les antigues dependències conventuals exclaustrades l'any 1835, tornaren a mans dels Conrado, tal com havia disposat el 
seu fundador. Amb les reformes promogudes l'any 1860 per Marià Conrado i d'Asprer, marquès de la Fontsanta, les cel•les i 
dependències del convent es convertiren en casal senyorial. El 1957 s'instal•la un museu al primer pis. A més de mobiliari, 
quadres i l'arxiu familiar dels Conrado, també s'hi conserven col•leccions de monedes i fòssils, durant un temps, hi hagué una 
exposició d'indumentària típica mallorquina. 
En el segle XX s’aixecaren un conjunt d’edificis adossats als murs de l’església.
El buc que s’aixeca en el costat del carrer Bernat de Santaeugènia fou construït en les darreres dècades del segle XIX, amb la 
intenció d’allotjar-hi un col•legi. El claustre va ser declarat monument provincial d'interès artístic el 1962.
El portal principal que es situa a la part inferior d’aquest buc fou modificat o renovat a principis dels anys setanta.
En el catàleg d’edificis municipal de 1987 el convent dels Mínims apareix recollit en les fitxes núm. 92-95, 99 i 100-103.
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DENOMINACIÓ: Antic convent dels Mínims

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_043
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DENOMINACIÓ: Antic convent dels Mínims

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_043
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DENOMINACIÓ: Oratori (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_044
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 27/03/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura religiosa

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ctra. de Pòrtol

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Rural

EMPLAÇAMENT: Pla

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Religiós

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Oratori de planta rectangular. La façana s'organitza en base a tres cossos. El central, que correspon a l'oratori pròpiament, es 
caracteritza per ser de major altura. El portal principal és d'arc apuntat amb un trencaaigües motllurat, i apareix flanquejat per 
dues pilastres adossades que culminen en dos pinacles. A la part superior apareix un element decoratiu en relleu. El frontis 
és triangular, amb una creu llatina en el vèrtex i ornamentació a manera de traceries en les dues vessants.
Els cossos laterals són simètrics, amb un portal allindanat amb trencaaigües i coberta plana amb ornamentació a manera de 
llaceries a la part superior.
El parament és de marès.

INTERVENCIONS: Consolidació del frontó i dels pinacles. En el moment d'elaborar aquest treball s'ha detectat un 
despreniment de la part inferior de l'escut situat sobre el vèrtex del portal central.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta oratori, que en el seu conjunt conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal.

Criteri Periode Cronologia Anys

1911Construcció Contemporani Segle XX

Cementeri-

Oratori-
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DENOMINACIÓ: Oratori (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_044
USOS PERMESOS: Oratori.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

CAPÓ JUAN, JOSEP, La vila de Santa Maria del Camí, Miramar,1985, pàg. 249.

OBSERVACIONS:

- Aquest oratori va ser projectat per Mossèn Miquel Salvà, de Llucmajor.

Erosió-

Estructures-
Ornamentació-

Esbucament-

Consolidació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Oratori (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_044
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DENOMINACIÓ: Panteó de la família Calafat (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_045
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 27/03/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura religiosa

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ctra. de Pòrtol

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Rural

EMPLAÇAMENT: Pla

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Funerari

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Panteó de la família Calafat d'estil neogòtic. És de planta rectangular.
La façana principal consta d'un portal d'arc ogival agut amb trencaaigües motllurat. Sobre el vèrtex de l'arc es troba en relleu 
una creu llatina amb un sagrat cor al centre. A cada costat de la creu es llegeixen les lletres en relleu següents: "Família" i "L. 
Calafat".
Damunt dita creu hi ha una estrella mostrejada i a sobre d'aquesta es veu la inscripció: "1911".
La façana apareix flanquejada per dues pilastres motllurades de base hexagonal i coronades per dos pinacles que presenten 
elements ornamentals. 
El frontis acaba en dues cornises inclinades formant un espai triangular a manera de timpà que culmina en una creu llatina. 
La façana lateral apareix segmentada per pilastres motllurades de secció hexagonal. Consta de dues finestres en forma d'arc 
ogival amb trencaaigües.
La cornisa és motllurada.
La coberta és de teula àrab i la carenera compta amb elements ornamentals de traceria.
Els paraments són íntegrament de marès.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest panteó, que en el seu conjunt conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 

Criteri Periode Cronologia Anys

1911Fonts epigràfiques Contemporani Segle XX

Panteó-
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DENOMINACIÓ: Panteó de la família Calafat (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_045
planejament general municipal.

USOS PERMESOS: Panteó.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-

Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Panteó de la família Calafat (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_045
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DENOMINACIÓ: Panteó de la família Bestard (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_046
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 27/03/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura religiosa

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ctra. de Pòrtol

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Rural

EMPLAÇAMENT: Pla

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Funerari

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Panteó familiar d’estil modernista. La seva construcció fou promoguda per la família Bestard, possiblement en la primera 
dècada del segle XX.
És de planta quadrada, coronat per una cúpula revestida de rajoles i rematada per l’escultura d’un àngel.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest panteó, que en el seu conjunt conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal.

USOS PERMESOS: Panteó.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera dècada 1900Llenguatge arquitectònic Modernisme Segle XX

Panteó-

Pàgina 122008



DENOMINACIÓ: Panteó de la família Bestard (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_046
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (juny 2002) ¿Qué és el modernisme?  a  Coanegra (204). 
- MURRAY, Donald.G; SEGUÍ, Miguel (1989). El modernismo y su tiempo. Palma: Ed. Olañeta.

OBSERVACIONS:

Erosió-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-

Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Panteó de la família Bestard (Cementeri)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_046
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DENOMINACIÓ: Església parroquial

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_047
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 08/01/2003

PROTECCIÓ: A1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura religiosa

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Caiguts, sn

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Religiós

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Planta d'una sola nau, de sis trams, amb capelles laterals i coberta amb volta de creueria formada per arcs de mig punt amb 
nervis amb motllures estriades de cordó i claus de volta amb representació de l'escut de la vila.
Sobre el primer tram, sostingut per un arc carpanell, s'aixeca el cor, tancat per una balustrada.
El presbiteri forma una capçalera trapeziforme poc pronunciada. Al costat de l'epístola s'obre la sagristia, i a la part de 
l'evangeli la que va ser capella de la Comunió fins la construcció de la Capella del Roser, avui convertida en magatzem.
Destaquen la decoració de les llunetes, on es representen les catorze escenes del cicle marià. 

Façana principal
Segueix la tradició del barroc mallorquí del primer quart del s. XVIII, amb parament llis, formant un sol cos. Presenta dues 
pilastres laterals amb escates i rematades per hídries de color verd, una rosassa central i dos òculs menors, decorats per 
motllures en cordó. El frontis presenta un esquema de tipus mixtilini que recorda la forma d'una copinya, emmarcada per 
rajoles blaves.

Portal major
Està format per dues pilastres amb motllures que aguanten la llinda, amb abundant decoració de motius florals, destacant dos 
raïms, que originàriament eren daurats. Coronen la portada l'anagrama marià i les quatre barres, amb una corona amb creu. 
Sobre la llinda hi ha la inscripció "non est hic aliud nisi DOM Dei et porta Coeli, 1758" ("no és això altra cosa que la casa de 
Déu i la porta del Cel").

Portal menor
Situat a la part sud de l'edifici, dins el sagrat, presenta característiques semblants a l'anterior, si bé és menys monumental. 
Està tancat per un arc mixtilini, convex a la part central i coronat per l'escut quatribarrat entre dos raïms i corona reial.

Campanar
Situat a la part dreta de la façana, és de planta quadrada de set metres de base i trenta-set metres d'altura. Està dividit en sis 
trams separats per una motllura senzilla.
Al primer tram s'hi col·locà (1928) una làpida dedicada al rector Rafel Caldentey. Al quart tram hi ha el rellotge i al tram 
superior s'obriren unes finestres d'arc de mig punt. El darrer cos és format pel balcó, amb balustrada, i el coronament, 
decorat amb rajoles blaves, tot d'estil barroc.

INTERVENCIONS: Diverses

DELIMITACIÓ

Església-
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DENOMINACIÓ: Església parroquial

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_047

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una restauració o consolidació de la construccció es proposa que s’observin les 
següents proteccions:
En les façanes s'han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. 
En l’interior cal conservar el sistema de sostres, la morfologia i els materials de les obertures així com tots 
els elements decoratius i inherents a la litúrgia.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la singularitat d’aquesta església es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i 
que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la 
seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti 
amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal. En els elements ja catalogats, s’haurà de fixar aquest àmbit si no el tenen o 
ampliar-lo si és necessari.

USOS PERMESOS: Religiós.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Eclesiàstic CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (abril 1998). La Parròquia fa 750 anys  a  Coanegra (159). 
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí:  Ajuntament 
de Santa Maria.
- AAVV (1991). Gran Enciclopèdia de Mallorca, tom XV. Mallorca:  Promomallorca Edicions. 
- CAPÓ, Josep (1985). La vila de Santa Maria del Camí: Segles XVII-XX, vol. II. Palma: Josep Capó Juan.
- BESTARD DARDER, Joana Ma. (1998). La Parròquia de Santa Maria i el seu patrimoni històric i artístic. Palma: 
Ajuntament de Santa Maria. 
- SALVÀ I MERCADAL, Gabriel (1998). Materials i eines emprats en la construcció de l'església parroquial de Sta. Maria  
(1702-1774) - Estudio histórico de la iglesia parroquial de Santa Maria  a  Jornades d'Estudis Locals. Ajuntament de Santa 
Maria. .

OBSERVACIONS:

- Mestres d'obra: Lluc Mesquida Florit, el seu germà Joan, i Lluc Mesquida Rosselló, fill del primer.
- Mitjan s.  XVIII: es reprenen les obres que foren dirigides la major part per Fra Albert  Borguny.
- Escultors: Josep Antoni Oms i Gaspar Oms.
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DENOMINACIÓ: Església parroquial

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_047
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DENOMINACIÓ: Església parroquial

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_047
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DENOMINACIÓ: Cas ferrer Gasparet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_048
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Andria, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Regles XVII-XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d’un portal, dues finestres i dos portals al costat de la dreta, tot allindanat.
El primer pis consta de tres finestres allindanades disposades simètricament amb l’ampit motllurat.
Totes les obertures apareixen amb trencaaigües.
La cornisa és lobulada.
Els paraments apareixen referits amb esgrafiats per tota la façana imitant carreus i sòcol de cimentat gratallós.
La part posterior de la casa, confrontant amb el carrer Antoni Gelabert, està tancada per una paret de pedra en verd en la qual 
s’obre un portal de portassa d’arc escarser. En el costat esquerre, en relació al portal, hi ha un buc amb una finestra amb 
ampit motllurat en el segon cos. En la façana posterior s’obren tres finestres rectangulars en el cos superior, les dues 
primeres, començant per l’esquerra; tenen ampit, mentre la tercera té llinda de fusta.

INTERVENCIONS: Canvi de cobertes i ampliació de l’obertura inferior del buc adossat a la paret de la part posterior de la casa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en les façanes de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Habitat.

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segles XVII-XVIII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Cas ferrer Gasparet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_048

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.
S'integra en aquesta fitxa els elements recollits en el catàleg d'edificis municipal (1987) amb el codi núm. 118.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Cas ferrer Gasparet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_048
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DENOMINACIÓ: Cas ferrer Gasparet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_049
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Andria, 4-4a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues alçades: planta baixa i primer pis.
Es tracta de dos habitatges, amb una articulació simètrica de les obertures, i unificades pels elements decoratius de la 
façana: tres faixes verticals motllurades, dues en els extrems i una dividint les dues cases, i una línia d’imposta horitzontal 
motllurada.
A la planta baixa, dos portals allindanats flanquejats per dues finestres, i en el primer pis apareixen quatre finestres. Totes les 
obertures són allindanades, amb ampit motllurat i emmarcaments de marès destacant la dovella clau.
La façana està coronada per una cornisa molt ornamentada amb motius vegetals, així com un terrat del qual només resten els 
pilars. El parament està referit, amb un sòcol de cimentat gratellós coronat per una motllura de marès.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primer terç del segle 
XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Cas ferrer Gasparet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_049

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Cas ferrer Gasparet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_049
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DENOMINACIÓ: Tirada de cases Plaça Robiol, 1-4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_050
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça Robiol, 1-4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt d’edificacions d’estètica i volum divers, en forma de lletra C, que configuren un racó singular; alguns constitueixen 
vivendes, altres són portasses de vivendes l’entrada de les quals es situa a altres carrers. Totes elles ocupen dos cossos 
d’alçat i presenten cobertes a dues vessants. La façana que ocupa el cos de l’esquerra es troba referida. El cos que ocupa la 
zona central conserva el paredat vist, sense referir, i al costat dret es conserva també el paredat llis. Presenten portals i 
portasses diversos, tots de llinda, a la planta baixa, i en el primer pis s’obren cinc finestres rectangulars, una de les quals és 
de majors dimensions i presumiblement sigui una finestra de paller.

INTERVENCIONS: No conegut, pero probablement diverses reformes ja que el conjunt es troba molt modificat

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest indret (vivendes i espai urbà) es proposa 
l’elaboració d’un pla  especial que atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, 
etnològiques i paisatgístiques de l’indret. A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la 
morfologia, els materials, les estructures originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals 
de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element 
catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar 
la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal 
motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una 
comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat, característiques i singularitat d’aquest element patrimonial (vivendes i espai urbà) es 
proposa que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. La conservació, la 
recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors que en motivaren la 
declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i materials contemporanis per 
a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o èpoques. Es conservaran les 
característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà l’estructura urbana i arquitectònica del 
conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística. El volum, la tipologia, la 
morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció dels béns immobles d’interès 
cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XVIII-XIX

Casa urbana-

Entorn urbà-
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DENOMINACIÓ: Tirada de cases Plaça Robiol, 1-4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_050

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Catalogada any 1987 (fitxa 77): "Rincón de casas antiguas. Destaca el portal de piedra que fue ensanchado para hacer 
cochería. Conserva los números antiguos 2, 3 y 4. Protecciones requeridas: todo el conjunto de casas."

Abandonament-
Erosió-
Obres privades-

Cobertes-
Estructures-
Ornamentació-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Consolidació-
Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Tirada de cases Plaça Robiol, 1-4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_050
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DENOMINACIÓ: Tirada de cases Plaça Robiol, 1-4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_050
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DENOMINACIÓ: Ca na Catalina Cossa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_051
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Alexandre Fleming, 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d’un portal d’arc lleugerament deprimit convex (abans de mig punt) amb els brancals, les dovelles i el 
carcanyol de marès. A ambdós costats hi ha sengles finestres allindanades. 
El primer pis consta de tres finestres allindanades amb l’ampit llis de marès.
Altres elements de la façana són les cadenes cantoneres de carreus escairats de marès.
La cornisa és lobulada.
La coberta, de dos aiguavessos, és de teula àrab.
Els paraments són de paredat en verd parcialment referits i els emmarcaments són tots de marès.

INTERVENCIONS: Entre els anys 2003 i 2005 s’ha realitzat una profunda reforma en l’interior de l’edifici que ha canviat per 
complet la seva compartimentació espacial. En l’exterior s’ha canviat la coberta, s’ha alçat el volum del 
segon aiguavés, s’ha retirat el revestiment d’arrebossat i s’han emplenat les juntes del paredat amb morter. 
Així mateix s’ha anul•lat la finestra balconera, convertint-la en rectangular.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials i les estructures 
originals dels buits originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de 
respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els elements arquitectònics 
característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Segona meitat segle 
XVIII

Construcció Contemporani Segle XVIII

Casa urbana-

Pàgina 292008



DENOMINACIÓ: Ca na Catalina Cossa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_051

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Limitació d'usos-

Pàgina 302008



DENOMINACIÓ: Ca na Catalina Cossa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_051

Pàgina 312008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Antoni Gelabert, 19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_052
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Antoni Gelabert, 19

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació simètrica de les obertures.
A la planta baixa, portal allindanat flanquejat per dues finestres, i al primer pis, tres finestres amb ampit motllurat.
Totes les obertures són allindanades i tenen emmarcaments en base a peces de marès irregular.
Parament paredat en verd, amb cadenes de carreus en els extrems.
La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No s’aprecien en l’exterior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera meitat del 
segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa del carrer Antoni Gelabert, 19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_052

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 332008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Antoni Gelabert, 19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_052

Pàgina 342008



DENOMINACIÓ: Can Burbaia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_053
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Conrado. Can Catlar

DATA DE REGISTRE: 23/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Antoni Gelabert, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Establiment públic

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues alçades: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
A la planta baixa té dos portals allindanats. El de l’esquerra, de factura recent, està emmarcat de referit, i el de la dreta 
presenta brancals de pedra viva i dovelles de marès. Aquest darrer està flanquejat per tres obertures disposades de forma 
asimètrica amb emmarcaments de referit.
En el primer pis apareixen dues finestres allindanades, amb els ampits motllurats de pedra viva i emmarcaments del mateix 
material.
El parament està paredat en verd i presenta cadenes de carreus escairats. La coberta és de teula àrab amb dos aiguavessos.
Un altre element significatiu d’aquesta façana és un pedrís disposat sota la finestra de la dreta.
Façana lateral
A la planta baixa, portal allindanat de nova factura amb emmarcaments de marès, flanquejat per dues finestres: la de la dreta, 
d’arc carpanell, era originalment una portassa, ja que es poden apreciar els brancals de pedra viva, i la de l’esquerra presenta 
un arc de mig punt i emmarcament de referit.
El primer pis té una finestra balconera de nova factura amb emmarcament de marès i barana de ferro forjat, flanquejada per 
una finestra allindanada.
Altres elements destacables d’aquesta façana lateral, són un pedrís adossat al parament i un pati anterior, tancat per una 
petita paret amb barana de ferro forjat i un portal d’accés en base a una barrera de ferro flanquejada per dues finestres.
INTERIOR: El cos de la planta baixa està definit per tres crugies, amb sostre d’embigat de llenyam garriguer i a escaire amb 
postam intercalat. En a paret de càrrega mitgera de la primera crugia s’obre amb un arc ansa-paner. En el lateral esquerre hi 
ha dues escales de tirada recta, ambdues interrompudes per dos portals d’arc mixtilini: la del costat dret dóna accés al segon 
pis, la de l’esquerre a altres dependències de la casa i al que resta del celler soterrani de la casa, cobert amb volta d’aresta. 
En la paret de càrrega mitgera s’obren dos arcs ansa-paner. La segona planta presenta un embigat de llenyam i el paviment 
és de rajola de terratzo.

INTERVENCIONS: Les nombroses ocupacions i funcions que ha tengut aquest edifici ha fet que al llarg dels segles hagi vist 
modificada la seva fisonomia respecte a la construcció primitiva, que dataria del segle XV. D’ençà que 
l’actual propietat el convertí en establiment de restauració es construïren els dos arcs d’ansa-paner 
geminat i es practicaren noves obertures en la façana del cos inferior, confrontant amb la plaça dels 
Hostals, com la finestra d’arc ansa-paner de l’esquerre, en relació al portal d’entrada.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits —en tot cas es podria reobrir el portal de portassa paredat— les textures i colors dels 
revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la 
façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

Criteri Periode Cronologia Anys

1595Fonts bibliogràfiques Modern Segle XVII

Casa urbana-

Pàgina 352008



DENOMINACIÓ: Can Burbaia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_053
En l’interior cal conservar el sistema de sostres, la morfologia i els materials de les obertures, així com les 
escales i el celler.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana i en l’interior de la qual conserva els materials i els 
elements arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció 
o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Sta. Maria. Mallorca: Hora Nova. S.A.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Sta. Maria. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

L'any 1595, Esteve Conrado comprà l'edifici primitiu, el reformà, i en 1682 fou ocupat per la primera comunitat de Mínims 
instal•lats a Santa Maria. Segons la tradició, la biga travessera de la crugia central procedeix dels pals del vaixell amb què 
Esteve Conrado arribà a Mallorca.
Segons informacions orals en el segle XVIII funcionava com a hostal. Posteriorment, a finals del segle XIX, fou caserna de 
carrabiners. A partir de 1918 s’hi instal•là la fusteria de can Burbaia. Finalment, en 1966 comença a funcionar com a 
restaurant.
En el catàleg d’edificis de 1987 apareix registrat en la fitxa núm. 130.

Obres privades-
Reutilitzacions-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Burbaia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_053

Pàgina 372008



DENOMINACIÓ: Ca sa mestressa de cas Sipot

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_054
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Antoni Gelabert, 23

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat emmarcat de peces de marès amb les dovelles esgrafiades i llindar igualment de 
marès. El portal apareix flanquejat per dues finestres allindanades amb dovelles esgrafiades i un petit ampit motllurat.
El primer pis consta de tres finestres allindanades amb les dovelles esgrafiades.
Tots els emmarcaments són de marès.
La cornisa és plana.
La coberta és de teula àrab.
Els paraments són de paredat en verd.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Ca sa mestressa de cas Sipot

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_054

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Ca sa mestressa de cas Sipot

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_054

Pàgina 402008



DENOMINACIÓ: Can Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_055
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Antoni Gelabert, 32

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
El portal d'accés és d'arc escarser, amb llindar de pedra viva. Està flanquejat per dues finestres allindanades i emmarcades 
per peces de marès irregular. A la part dreta, portassa d'arc carpanell amb brancals i dovelles de marès, així com llindar de 
pedra viva amb dues incisions per al carro.
Al primer pis, i arrenglerada amb el portal principal, apareix una finestra balconera flanquejada per dues finestres 
allindanades. A la dreta, i arrenglerada amb la portassa, petita finestra.
Les obertures del primer pis presenten emmarcaments de marès.
El parament està paredat en verd, amb cadenes de carreus, i la coberta és de teula àrab amb cornisa lobulada.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Segona meitat segle 
XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_055

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Sta. Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.
Aquest edifici figura en el catàleg d'edificis municipal de 1987 amb el número 132.

Erosió-

Cobertes-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
Rehabilitació-
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DENOMINACIÓ: Can Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_055

Pàgina 432008



DENOMINACIÓ: Lluc Mesquida, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_059
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Lluc Mesquida, 60

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d'alçat i coberta cap a la façana, feta amb paredament en verd. 
FAÇANA: La façana és tota de paredat comú, amb faixes referides ressaltant les obertures, les quals es troben disposades 
de manera simètrica respecte de l'eix de la façana. La planta baixa presenta portal forà de llinda i dues finestres rectangulars i 
de llinda. El primer pis presenta tres finestres rectangulars i de llinda.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Sembla restaurada recentment.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Lluc Mesquida, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_059
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Lluc Mesquida, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_059

Pàgina 462008



DENOMINACIÓ: conjunt urbà del carrer Arq. Guillem Forteza, 18-20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_060
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Arquitecte Guillem Forteza, 20

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: habitatge

Periode:
contemporani

Cronologia:

principis del segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt de dues cases construïdes en la tècnica de la pedra en verd, sense referir. Cobertes amb teulada de teula mora cap 
al frontis. Sembla que abans eren una sola propietat.
FAÇANA: dividides en dos cossos, amb portal de llinda plana i finestres també de llinda plana en els dos nivells i les dues 
propietats.
Les finestres de tot l’immoble tenen la llinda, l’ampit i els brancals d’una sola peça de marès, excepte la finestra del segon cos 
del número 20 que te un ampit de caires rectes i acanalat.
L’altària de la façana s’ha modificat recentment i es veuen tres fileres de bloquets sense referir.
La resta de la façana conserva les característiques originals.
INTERIOR: no ha estat possible la seva visita.

INTERVENCIONS: La morfologia actual de l'edifici és resultat de reformes realitzades al llarg del segle XX.
Per restes d’estructures que s’observen en la façana sembla que en origen era una sola propietat que ha 
estat dividida en dues.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits (portals i finestres) les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per 
a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe 
favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la 
coberta mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: conjunt urbà del carrer Arq. Guillem Forteza, 18-20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_060
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: conjunt urbà del carrer Arq. Guillem Forteza, 18-20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_060

Pàgina 492008



DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_061
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Arquitecte Guillem Forteza, sn (entre 13 i 17)

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
FAÇANA: Buc aïllat, d'un cos d'alçat i coberta a una vessant, del que en destaca la portassa d'arc escarser amb els brancals 
i les dovelles de peces de marès. La coberta és de teula àrab. Els paraments del mur són de paredat en verd però molt 
erosionat. INTERIOR: L’interior no es descriu perquè no presenta interés.

INTERVENCIONS: No s'aprecia.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures originals dels 
buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, 
aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XVIII-XIX

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_061

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal de Santa Maria del Camí (1987, aprovat 1996).

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_061

Pàgina 522008



DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_061

Pàgina 532008



DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_062
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Arquitecte Guillem Forteza, sn (entre 5 i 7)

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
FAÇANA: Portassa d'arc carpanell, amb brancals i dovelles de marès. El parament està paredat en verd i la coberta és de 
teula àrab. Paret esquena d'ase a la dreta de la portassa, que actualment es troba modificada per l'adossament d'un volum 
arquitectònic. INTERIOR: L’interior no es descriu perquè no presenta interés.

INTERVENCIONS: No s'aprecia.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S'han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures originals dels 
buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, 
aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Paret en verd-

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_062
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal de Santa Maria del Camí (1987, aprovat 1996).

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_062

Pàgina 562008



DENOMINACIÓ: Lluc Mesquida, 62

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_063
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Lluc Mesquida, 62

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, d'un cos d'alçat, amb paredament en verd. 
FAÇANA: La façana és tota de paredat comú, amb sòcol de pedra i faixes acolorides en tonalitat ataronjada ressaltant les 
obertures, les quals es troben disposades de manera simètrica respecte de l'eix de la façana. Presenta portal forà de llinda i 
dues finestres rectangulars i de llinda.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecia.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Lluc Mesquida, 62

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_063
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Limitació d'usos-

Pàgina 582008



DENOMINACIÓ: Lluc Mesquida, 62

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_063

Pàgina 592008



DENOMINACIÓ: Ca S'Arquitecte

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_064
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Arquitecte Guillem Forteza

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Primera residència

Periode:
contemporani

Cronologia:

principis del segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Ca s'Arquitecte
Casa urbana, entre mitgeres, construïda en la tècnica de la pedra en verd referida. Coberta amb teulada de teula mora cap al 
frontis en un costat, sobre la portassa sembla que està cobert amb coberta plana.
FAÇANA: dividida en dos cossos i quatre carrers. Casa urbana de planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal de mig punt amb l'emmarcament referit amb esgrafiats imitant els brancals i les dovelles. El 
flanquegen a la dreta una finestra allindanada amb emmarcament referit i una portassa d’arc carpanell amb brancals de pedra 
viva i dovelles esgrafiades i carcanyol referits.
El primer pis consta d'una porta balconera allindanada amb el balcó de peanya motllurada i barana de ferro forjat. A la dreta 
es troba una finestra balconera i una finestra allindanades.
Tots els emmarcaments apareixen referits.
Damunt de les obertures del primer pis es troben dues finestretes apaïsades que funcionen com a respiradors de la casa.
Recentment s’hi ha afegit un cos a la dreta on s’hi ha obert una portassa i una finestra en el pis superior.
Altres elements de la façana són dues faixes verticals en relleu en els cantons i dues línies d'imposta horitzontals en relleu.
La cornisa és motllurada.
La coberta és de teula àrab.
Els paraments apareixen referits amb sòcol de pedra de Santanyí de color grisenca.
INTERIOR: no ha estat possible la seva visita.

INTERVENCIONS: La morfologia actual de l'edifici és resultat de reformes realitzades al llarg del segle 
XX.                                                                                 Recentment s’hi ha afegit un cos a la dreta on s’hi 
ha obert una portassa i una finestra en el pis superior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Ca S'Arquitecte

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_064
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Ca S'Arquitecte

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_064
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DENOMINACIÓ: Ca Ses Maioletes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_065
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Guillem Forteza, 8

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, fent capdecantó amb el carrer Llarg, amb la façana principal arrebossada, i la façana lateral de paredat 
comú. De dos cossos d’alçat i coberta a dues vessants. A continuació de la façana lateral es conserva una portassa amb arc 
ansa paner i una paret de tancament d’esquena d’ase.
FAÇANA: Les obertures es troben disposades de manera simètrica respecte de l'eix de la façana. En destaca únicament el 
portal allindanat amb brancals, llindar i llinda de pedra viva, amb una petita incisió a l'intradós simulant un arc conopial molt 
rebaixat. A la façana lateral es conserva a la planta baixa una finestra amb ampit motllurat amb filet. La resta d'obertures no 
presenta interés.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecia.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret: portal Modern Segle XVII

Casa urbana-

Paret de pedra seca-

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Ca Ses Maioletes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_065
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Casa molt modificada. Només es conserva el portal original, del s. XVII.

Catalogada any 1987 (fitxa 69): "Casa de estructura tradicional de finales del siglo XVII. Son destacables el portal de piedra de 
cinco piezas y las ventanas molduradas de planta piso y lateral de planta baja. Protecciones requeridas: el edificio en su 
conjunto."

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Ca Ses Maioletes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_065

Pàgina 652008



DENOMINACIÓ: Ca Ses Maioletes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_065

Pàgina 662008



DENOMINACIÓ: Can Marranxa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_066
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Arquitecte Guillem Forteza, 10

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat i coberta a dues vessants, amb paredat en verd arrebossat, i sòcol de pedra viva.
FAÇANA: Les obertures es troben disposades de manera simètrica respecte de l'eix de la façana. En destaquen únicament 
dues finestres allindanada amb emmarcament i ampit de pedra viva. A la part interior de la llinda té una incisió simulant un arc 
conopial.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Sembla restaurada d'antic.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Marranxa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_066
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Catalogada any 1987 (fitxa 70): "ventana del siglo XVII de piedra siguiendo la tipología típica de la época. Conserva las puertas 
ciegas antiguas. Protecciones requeridas: la ventana total, incluso puertas."

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Marranxa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_066

Pàgina 692008



DENOMINACIÓ: Can Sanxo

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_067
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Baronia de Terrades, 30

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, amb coberta a dues vessants i alçat de tres altures: planta baixa, primer pis i porxo, entre mitgeres, 
realitzada en la tècnica de paredament en verd. FAÇANA: Presenta una articulació asimètrica de les obertures. La planta 
baixa consta d'un portal d'arc de mig punt amb el llindar i els brancals (dues peces) de pedra viva, i les dovelles i el carcanyol 
de marès, així com una finestra rectangular i de llinda, i una finestra balconera. El primer pis consta d'una porta balconera 
amb barana de ferro forjat i peanya motllurada. La flanquegen dues finestres allindanades amb l'ampit motllurat i 
l’emmarcament de marès. El porxo consta de tres finestrons en forma d'arc escarser amb l'ampit motllurat de marès i els 
emmarcaments també de marès. La cornisa és motllurada. La coberta és de teula àrab i compta amb teules decoratives 
típiques de Santa Maria. Els paraments apareixen referits i pintats de color rosat amb sòcol de pedra de Santanyí. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Sermbla restaurada a fons en els darrers anys.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segles XVIII-XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Sanxo

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_067
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc. (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa 
Maria. 
- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 58
- Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

Apareix a Canyelles et al (2000:58), on diu "Can Sanxo, amb el voladís amb les mateixes teules ornamentals que hem vist al 
carrer del Sol"

Catalogada any 1987 (fitxa 6): "Son de destacar portal de medio punto, cornisa y tejas decoradas en alero de cubierta. Estas 
tejas son de particular interés por su escasa frecuencia. Protecciones requeridas: Fachada en su conjunto, especialmente 
portal de medio punto con sus jambas de piedra, alero de la cubierta con tejas especiales decoradas y las ventanas del porche"

Segons Ordines (2007:134): "D'aquest carrer destacam dues cases que presenten teules regadores, dites també de coa de 
dragó. Les podem veure a tota la façana del número 30 (Can Sanxo) i sobre el portal del número 7"

Obres privades-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Can Sanxo

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_067

Pàgina 722008



DENOMINACIÓ: Can Sanxo

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_067

Pàgina 732008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_068
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Baronia de Terrades, 11

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana construïda en la tècnica de la pedra en verd, referida, entre mitgeres. Coberta amb teulada de teula mora cap al 
frontis.
FAÇANA: dividida en dos cossos  i dos carrers. Al cos inferior s’hi ob el portal allindanat, amb brancals, llinda i llindar de 
pedra viva d'una sola peça i una finestra rectangular, en vertical que en part entra en el sòcol de pedra que travessa aquest 
cos. Al segon cos s’obren una finestra  i una finestra balconera amb l’ampit de conglomerat hidràulic.
INTERIOR: no ha estat possible la seva visita

INTERVENCIONS: No se n'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_068
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_069
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Baronia de Terrades, 7

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa, primer pis i porxo.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat amb els brancals i el llindar de pedra viva i la resta de l'emmarcament és de 
marès. Flanquejat per una portassa d'arc carpanell amb els brancals de pedra viva i la resta de l'emmarcament de marès; i 
una finestra allindanada. També es troba una finestra apaïsada de nova factura tancada amb barrots de ferro.
El primer pis consta d'una porta balconera central amb barana de ferro forjat i peanya motllurada, flanquejada pes dues 
finestres balconeres.
El porxo consta de tres finestrons allindanats emmarcats cada un per tres peces de marès.
Un altre element és la cadena cantonera de carreus escairats.
La cornisa és lobulada.
La coberta és de teula àrab i el tram central conserva teules decoratives típiques de Santa Maria.
El parament és de paredat en verd.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes  realitzades durant el segle XX (obertura de finestra 
rectangular en horitzontal i una portassa).

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquesta casa es proposa que únicament siguin admissibles aquelles intervencions 
sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_069
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Queden les restes d'un antic emmarcament de marès corresponent a un anterior portal d'arc carpanell.
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DENOMINACIÓ: casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_069
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DENOMINACIÓ: Baronia de terrades, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_070
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Baronia de Terrades, 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat i coberta a dues vessants, amb paredat en sec amb restes de morter.
FAÇANA: Façana de paredat comú. Portassa d'arc carpanell molt rebaixat amb els brancals de pedra viva d'una única peça i 
les dovelles de marès. A damunt, un finestró allindanat amb l'ampit senzill. La cornisa és llisa. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecia.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XVIII-XIX

Finestra-

Portassa-

Pàgina 792008



DENOMINACIÓ: Baronia de terrades, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_070
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-

Pàgina 802008



DENOMINACIÓ: Baronia de terrades, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_070

Pàgina 812008



DENOMINACIÓ: Posada de Sa Vileta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_071
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Baronia de Terrades, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Moderna

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres fent cap de cantó amb el carrer Molinets, de dos cossos d’alçat i coberta a dues vessants, amb paredat en 
verd.
FAÇANA: Façana arrebossada amb sòcol cimentat i amb faixes acolorides de to més intens emmarcant les obertures. La 
coberta és de teula àrab amb cornisa lobulada. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. Se’n destaca el portal 
d'accés allindanat i emmarcat de pedra viva. A l'interior de la llinda té una incisió simulant un arc conopial. Aquest portal està 
flanquejat per quatre finestres, dues molt senzilles i dues balconeres amb barana de ferro forjat. En el primer pis presenta 
quatre finestres, una d'elles balconera. Les altres tenen l'ampit de marès motllurat.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Sembla restaurada.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVIII

Casa urbana-

Celler-

Cup-

Estable-

Pallissa-

Pàgina 822008



DENOMINACIÓ: Posada de Sa Vileta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_071

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Doc. 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria. 
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Sta. Maria del Camí. Marratxí:  Ajuntament de 
Santa Maria.
- P.C. (setembre 1990). Sa Vileta  a   Coanegra (75). 
- Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

- Té una inscripció sobre el portal d'entrada de principis del s. XX: "Alabat sia Déu", en set idiomes.
Apareix a Canyelles et al (2000:58), on diu "Al carrer de Terrades s'hi pot veure la Posada de sa Vileta. Una làpida sobre el 
portal dóna la benvinguda en diferents llengües"

Catalogada any 1987 (fitxa 5): Casa del siglo XVIII. Fachada restaurada, se conservan los alfeizares. Portal de piedra muy 
interesante. Inscripción Alabado sea Dios, en siete idiomas de principios del siglo XX. Protecciones requeridas: portal de 
piedra, inscripción sobre portal, alfeizares de piedra arenisca en ventanas."

Segons Ordines (2007:134): "Es tracta d'un carrer on abunden les cases que daten del segle XIX, encara que alguna com la 
posada de Sa Vileta es remunta almenys al segle XVIII"

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Posada de Sa Vileta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_071

Pàgina 842008



DENOMINACIÓ: Posada de Sa Vileta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_071

Pàgina 852008



DENOMINACIÓ: Ca Madó Vilenyes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_072
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Baronia de Terrades, 26

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana amb planta baixa i primer pis, que presenta una articulació asimètrica de les obertures.
Portal d'accés allindanat, amb brancals i dovelles de marès i llindar de pedra viva. A l'esquerra té una portassa d'arc escarser, 
amb emmarcament de marès i llindar de pedra viva.
En el primer pis trobam dues finestres amb emmarcament de marès i ampit motllurat.
El parament està paredat en verd i la coberta és de teula àrab amb cornisa lobulada.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de les obres realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Casa urbana-

Pàgina 862008



DENOMINACIÓ: Ca Madó Vilenyes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_072
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Doc. 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria. 
- VICH, Mateu (gener 1999). El patrimoni protegit (13)  a  Coanegra (167).

OBSERVACIONS:

- A l'interior conserva l'emmacat original del trespol.

Pàgina 872008



DENOMINACIÓ: Ca Madó Vilenyes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_072

Pàgina 882008



DENOMINACIÓ: Arquitecte Guillem Forteza, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_073
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Arquitecte Guillem Forteza, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc d’un cos d’alçat, entre mitgeres, corresponent a una volum portassa amb parament comú i un portal de portassa d’arc 
ansa paner, a l’esquerra del qual s’extén una paret de tancament amb esquena d’ase. No presenta més obertures. Conserva 
una rajola antiga amb el número 1 damunt la portassa.
INTERIORS: No ha estat possible accedir als interiors. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Paret de pedra seca-

Portassa-

Pàgina 892008



DENOMINACIÓ: Arquitecte Guillem Forteza, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_073
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Poc danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Segons un inventari de la vila de 1895, l'any 1817 aquest carrer -aleshores un atzucac és a dir un carrer sense sortida- 
comptava ja amb tres vivendes.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Arquitecte Guillem Forteza, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_073

Pàgina 912008



DENOMINACIÓ: c/Batle Josep Canyelles, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_074
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 03/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Batle Josep Canyelles, 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que fa cap de cantó entre els carrers Batle Josep Canyelles i Sant Antoni, construït mitjançant la tècnica de 
carreus per filades. Consta de tres altàries; planta baixa, primer pis i porxo. La coberta és de teula àrab amb cornisa 
motllurada.
Façana principal. A la planta baixa, portal allindanat flanquejat per tres finestres molt senzilles. En el primer pis es repeteix el 
mateix esquema, amb una porta balconera amb peanya motllurada sostinguda per dues mènsules i barana de ferro forjat, 
flanquejada per tres finestres.
El porxo té quatre finestrons rectangulars.
Tots els emmarcaments estan referits i pintats de color blanc, així com les faixes verticals dels extrems i les horitzontals.
El parament està referit, amb esgrafiats simulant carreus, i té un sòcol d’un altre color.
A la façana lateral trobem la planta baixa de finestra balconera amb barana de ferro forjat. En el primer pis apareix una porta 
balconera idèntica a la de la façana principal, i en el porxo un finestró.
Altres elements que destaquen de la façana són un escopidor de pedra viva en el cap de cantó i un terrat al cap de cantó.
A la part posterior de la casa, al carrer Sant Antoni, hi ha un jardí tancat mitjançant una murada i una portassa d´accés de 
ferro emmarcada per un arc rebaixat amb brancals i llinda de marès. A la part superior de la porta apareixen les inicials JBC i 
la data 1893.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Portal del jardí.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

1900Estil Contemporani Segle XX

1893Elements const. Concret Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Escopidor de pedra-

Portassa-

Pàgina 922008



DENOMINACIÓ: c/Batle Josep Canyelles, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_074

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Clandestins-
Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: c/Batle Josep Canyelles, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_074

Pàgina 942008



DENOMINACIÓ: Cal bisbe Perelló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_075
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 28

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Deshabitat. En venda

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà organitzat en planta baixa, primer i segon pis.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat emmarcat per peces de pedra viva amb motllures en els angles superiors a la 
manera de pilastra. Es troba flanquejat a la dreta per una finestra allindanada i, a l'esquerra, per una portassa d'arc escarser i 
un portal allindanat de nova factura.
El primer pis consta d'una porta balconera central amb barana de ferro forjat i peanya motllurada, flanquejada per dues 
finestres allindanades amb l'ampit motllurat.
El segon pis consta de cinc finestres allindanades de nova factura.
Un altre element de la façana és la línia d'imposta motllurada que tanca el frontis en la seva part superior.
La coberta és un terrat.
Els paraments apareixen referits.

INTERVENCIONS: Augment de volum del cos superior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Segona meitat del 
segle XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casal urbà-

Pàgina 952008



DENOMINACIÓ: Cal bisbe Perelló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_075

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A. 
- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo.  Ajuntament de Santa 
Maria del Camí.
- JAUME DE S'ARBOSSAR I COLL, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: 
Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Fou la casa on nasqué el bisbe Perelló (1870-1995) i per aquest motiu hi ha una placa a la façana exterior que ho 
commemora i diu així: "Aquí nasqué el P. Joan Perelló i Pou MSS.CC. fill il·lustre de la vila i bisbe insigne de Vic. 1870-1955. I 
Centenari del seu naixement."
Aquest edifici figura en el catàleg d'edificis del municipi en la fitxa núm. 107.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Cal bisbe Perelló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_075

Pàgina 972008



DENOMINACIÓ: Can Segismon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_076
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana organitzada en planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La casa va precedida per un recinte enjardinat amb un passadís central emmacat cobert per una pèrgola embigada 
sostinguda per columnes.
La part exterior del jardí (la que dóna al carrer) està tancada per un mur amb reixa segmentada en trams per columnes amb 
capitell; amb una porta d'accés de ferro forjat flanquejada per dues pilastres amb capitell.
Anterior a l'eix de la façana, situat paral·lelament respecte a aquest, trobem un altre passadís emmacat també cobert per 
pèrgola i delimitat per una balustrada de balustres.
La planta baixa consta d'una porta allindanada flanquejada per dues finestres balconeres amb barana de ferro forjat.
El primer pis consta de quatre finestres allindanades.
Altres elements de la façana són les dues faixes verticals i la línia d'imposta horitzontal (a la manera de cornisa) pintades de 
color salmó.
Cal remarcar també l'escut situat al bell mig de la façana, al nivell del primer pis.
La façana lateral presenta, a la planta baixa, una porta i una portassa allindanades. El primer pis es troben dues finestres 
balconeres a la dreta i dues finestres allindanades a l'esquerra.
A la part posterior de la casa hi ha un pati cimentat amb passadissos empedrats i pedrissos.
La cornisa és plana.
La coberta, d'una sola vessant, és de teula àrab.
Els paraments apareixen referits i pintats de color blanc, així com la part inferior i superior de les obertures, que ho estan de 
color salmó.
Cal remarcar, finalment, el mur lateral exterior que tanca el jardí en un dels seus costats, que pareix ser d'antiga factura i 
conserva diverses pilastres adossades amb capitell i un portalet allindanat emmarcat per peces de marès.
L'immoble té dues cisternes.

INTERVENCIONS: Consolidació. Acoloriment de la façana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 

Criteri Periode Cronologia Anys

Segona meitat segle 
XIX principis del XX

Construcció Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Segismon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_076
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.
En aquesta casa hi residí Segismon Morey.

Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Vandalisme-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Segismon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_076

Pàgina 1002008



DENOMINACIÓ: Can Mates

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_077
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 35

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat de gran proporcions amb brancals (quatre peces) de pedra viva i la resta de 
l'emmarcament de marès. A la dreta hi ha una finestra allindanada amb l'ampit motllurat de marès i l'emmarcament de marès 
(tres peces).
El primer pis consta de dues finestres allindanades amb l'ampit motllurat de marès (tres peces).
La cornisa és lobulada.
La cornisa és de teula àrab.
Els paraments són de paredat en verd.

INTERVENCIONS: Canvi de cobertes.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Modern Segle XVIII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Mates

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_077

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.
En el catàleg d'edificis municipal de 1987 figura registrat en la fitxa núm. 138.

Erosió-
Obres privades-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Mates

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_077

Pàgina 1032008



DENOMINACIÓ: Can Paliva

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_078
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Morro

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 51

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d’un portal allindanat (abans de mig punt) amb les dovelles i els brancals de marès; flanquejat per dues 
finestres allindanades.
El primer pis consta d’una finestra balconera central amb barana de ferro forjat; i dues finestres allindanades amb l’ampit llis.
Altres elements de la façana són les cadenes cantoneres de carreus escairats.
La cornisa és llisa.
La coberta és de teula àrab.
Els paraments són de paredat en verd.
En l’aiguavés posterior de l’edifici, confrontant amb el carrer del Rosari, s’hi troba un portal de portassa d’arc d’ansa-paner, 
amb teuladet de teula àrab en el remat; una paret de pedra en verd continua fins a la propietat veïna.

INTERVENCIONS: Reestructuració.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Paliva

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_078

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Paliva

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_078
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DENOMINACIÓ: Son Dolç

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_079
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 9 i 11

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Modern

Cronologia:

Segles XVII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
BERNAT DE SANTAEUGÈNIA, 9
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
Portal d'accés flanquejat per una finestra amb emmarcament de marès, destacant la dovella clau.
En el primer pis té dues finestres allindanades, una d’elles amb l'ampit de marès motllurat original.
BERNAT DE SANTAEUGÈNIA, 11
Portal d'accés amb brancals i dovelles de marès, flanquejat per dues finestres, una d'elles amb l'ampit motllurat, i l'altra amb 
l'ampit llis. A la dreta té un petit finestró.
En el primer pis té dues finestres molt senzilles, una de les quals té l'ampit de marès llis.
L'element que unifica aquestes dues cases és el parament, que apareix paredat en verd.
La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Nou arrebossat de la façana de la casa número 9.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Modern Segles XVII-XVIII

IndeterminatSegles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Son Dolç

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_079
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Abans era una possessió. Actualment són dos habitatges diferents. La número 9 fa poc que ha estat restaurada.
En el catàleg d'edificis del municipi figura aquest casa en la fitxa número 109.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
Limitació d'usos-

Pàgina 1082008



DENOMINACIÓ: Son Dolç

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_079
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DENOMINACIÓ: Son Dolç

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_079
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DENOMINACIÓ: Can Querol

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_080
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 30

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Restaurant

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Antic hostal que s'estructura en base a dues altàries: planta baixa i primer pis. 
A la planta baixa trobam tres arcs carpanells molt rebaixats, que donen pas a una porxada amb una porta, flanquejada per 
dues finestres enreixades que pertanyen al bar. A la dreta trobam un altre portal, una finestra i un finestró. Aquest portal 
accedeix al primer pis.
En el primer pis apareixen una finestra balconera flanquejada per dues finestres molt senzilles. A l'esquerra, i ocupant el 
cantó, porxada amb pilastres, que es cobreix amb llenyams i teula àrab.
El parament està realitzat en base a carreus de marès, i té un sòcol de cimentat gratellós.
La cornisa és llisa, amb mènsules de 
fusta.                                                                                                                                                                                                
              Façana lateral
A la planta baixa, arc carpanell rebaixat, que sosté la porxada del primer pis, amb dues pilastres cobertes per llenyams i teula 
àrab.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana del carrer Bernat de Santaeugènia i en el que correspon de la porxada en el carrer Bisbe 
Perelló, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures originals 
dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre 
l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, que en la façana del carrer Bernat de Santaeugènia i en el que 
correspon de la porxada en el carrer Bisbe Perelló, conserva els materials i els elements arquitectònics 
característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

Criteri Periode Cronologia Anys

1879Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Hostal-
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DENOMINACIÓ: Can Querol

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_080
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- AAVV (2000) . Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A. 
- CALAFAT, Pere (febrer 1999) Can Carol, el darrer hostal  a  Coanegra (168).

OBSERVACIONS:

- Antic hostal. Actualment és una pizzeria.
- A l'interior conserva dos arcs carpanells i una cisterna.
El bastiment d’aquest edifici data de 1879, fou construït pel mestre d’obres Tomàs Sbert «Randeta». El primer propietari fou 
Miquel Jaume Vich «Querol» qui hi posà forn i taverna.
Aquest edifici es correspon amb la fitxa núm. 106 del catàleg d'edificis del municipi de 1987.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Querol

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_080

Pàgina 1132008



DENOMINACIÓ: Can Llavorí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_081
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Caragol

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 66 i 66A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana organitzada en planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un gran portal allindanat (abans de mig punt amb dovelles de molt de regràs) amb dos grans 
brancals de pedra viva d'una sola peça. Flanquejant-lo es troben una finestra allindanada amb l'ampit motllurat de marès; i un 
portal allindanat. A l'extrem de la dreta, un altre portal allindanat de nova factura.
El primer pis consta d'una finestra balconera amb barana de ferro forjat; flanquejada per dues finestres allindanades (abans 
finestres balconeres) de nova factura.
La façana lateral consta a un lateral d'una portassa d'arc carpanell amb l'emmmarcament amb dovelles de marès; i una gran 
finestra allindanada amb l'ampit llis de pedra viva d'una sola peça i una ampla llinda de fusta.
El primer pis compta amb dues finestres allindanades. A la part de l'esquerra s'ha obert un nou cos al terrat, aquest tancat 
amb balustrada de balustres, on hi ha una porta balconera allindanada de nova factura.
La cornisa és llisa.
La coberta és de teula àrab.
El parament és de paredat en verd amb restes de ciment escampat al nivell del sòcol.

INTERVENCIONS: Construcció d’un volum sobre el primer cos de l’edifici original. Obertura d’un portal allindanat per donar 
accés al pis superior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera meitat del 
segle XIX

Fonts orals Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Llavorí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_081

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (març 1999). El patrimoni protegit  a  Coanegra.

OBSERVACIONS:

Segons informacions orals el promotor de la construcció d’aquest edifici i del veí, núm. 64, fou Miquel Canyelles Roig 
«Llavorí», cap a 1840. Inicialment es va dedicar a celler i activitats vitivinícoles. Aquesta activitat la va mantenir fins a la 
dècada dels anys quaranta, dedicant-se posteriorment a fusteria. Des de l’any 1930, aproximadament, i fins a la passada 
dècada s’hi va fer llet d’ametlla.
Respecte al volum afegit sobre la planta baixa de l’edifici original es bastir cap a l’any 1936.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Llavorí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_081
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DENOMINACIÓ: Can Llavorí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_082
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 64

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i porxo. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
El portal d'accés és allindanat, encara que originalment era de mig punt: s'observen els brancals i les dovelles de marès amb 
carcanyol, i està flanquejat per dues finestres amb emmarcaments en base a peces de marès irregular.
El porxo té tres finestrons, amb emmarcaments i ampits de marès motllurat.
El parament està paredat en verd, coronat per una cornisa lobulada i coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: Obertura d’un portal allindanat per donar accés al pis superior. Ampliació del portal d’arc de mig punt per 
convertir-lo en arc de llinda.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera meitat del 
segle XIX

Fonts orals Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Llavorí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_082

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Segons informacions orals el promotor de la construcció d’aquest edifici i del veí, núm. 66, fou Miquel Canyelles Roig 
«Llavorí», cap a 1840.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Abandonament-
Erosió-

Cobertes-
Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
Rehabilitació-
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DENOMINACIÓ: Can Llavorí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_082
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DENOMINACIÓ: Ca Don Andreu Bestard

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_083
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 32

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
A la planta baixa, portal d'accés allindanat flanquejat per dues finestres balconeres amb petita barana de ferro forjat i un 
escaló.
En el primer pis trobam tres portes balconeres que donen a un mateix balcó amb peanya motllurada i barana de ferro forjat, i 
en el porxo apareixen tres finestres apaïsades.
Totes les obertures tenen emmarcaments referits en blanc.
Altres elements significatius de la façana són dues faixes horitzontals i dues verticals en relleu, així com una torre mirador 
amb balustrada que destaca a la part superior.
El parament està pintat de color vermell, amb cornisa motllurada i sòcol folrat en base a plaques de rajoles.
La coberta és de teula àrab.
Façana lateral
Segueix el mateix esquema que la façana principal quant a les altàries i parament.
Presenta dues obertures per planta: a la planta baixa i primera són finestres balconeres amb barana de ferro forjat, i en el 
porxo dues finestres apaïsades.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Ca Don Andreu Bestard

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_083
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

Aquest edifici es correspon amb la fitxa núm. 122 del catàleg d'edificis del municipi de 1987.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Ca Don Andreu Bestard

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_083
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DENOMINACIÓ: Can Recolat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_084
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 41

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Oficina de Correus

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis.
Portal d'accés d'arc escarser amb brancals i dovelles de marès, flanquejat per dues finestres de nova factura.
En el primer pis, i en eix amb el portal d'entrada, finestra allindanada amb emmarcament de marès i ampit motllurat.
El parament està pintat de blanc, amb sòcol de pedra de Santanyí. A l'alçada del primer pis apareix una línia d'imposta de 
factura recent de marès, que té la funció d'amagar el cablejat elèctric.
La coberta és de teula àrab, amb una cornisa lobulada.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Segona meitat del 
segle XVII

Construcció Modern Segle XVII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Recolat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_084

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- S'ha reformat l'interior per tal de condicionar-la com a oficina de correus.
- A la façana s'ha afegit una línia d'imposta de marès motllurat per tal d'amagar el cablejat elèctric.
- Elements que distorsionen el conjunt: cartell de correus, bústia i alarma.
Aquest edifici es correspon amb la fitxa núm. 136 del catàleg d'edificis del municipi de 1987.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Obres privades-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Recolat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_084
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DENOMINACIÓ: Can Lluís

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_085
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Poi

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 55

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
El portal d'accés és allindanat, amb brancals i dovelles de marès, flanquejat per dues finestres molt senzilles.
En el primer pis apareixen tres finestres emmarcades amb peces de marès.
El parament està paredat en verd, coronat per una cornisa lobulada.
La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Lluís

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_085

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Lluís

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_085
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DENOMINACIÓ: Can Salvador Lluís

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_086
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 37

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portal allindanat amb emmarcament de marès (tres peces) i llindar de pedra viva.

INTERVENCIONS: La reforma integral de la façana, que ha desvirtuat per complet l’estètica del conjunt i del portal en concret.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en aquest portal es proposen les següents proteccions:
La íntegra conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, 
morfologia, materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest portal es proposa que per a qualsevol intervenció que es plantegi únicament 
siguin admissibles aquelles que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Portal.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatEstil Modern Segle XVII

Portal forà-

Obres privades-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Pàgina 1292008



DENOMINACIÓ: Can Salvador Lluís

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_086

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Únicament s'ha catalogat el portal allindanat emmarcat.
Aquest edifici es correspon amb la fitxa núm. 137 del catàleg d'edificis del municipi de 1987.

Limitació d'usos-

Pàgina 1302008



DENOMINACIÓ: Can Rul·lan

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_087
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Fluxà

DATA DE REGISTRE: 08/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Bisbe Perelló, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Primera residència

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà situat al cap de cantó entre els carrers Bisbe Perelló i Sant Josep, de planta rectangular. Presenta un alçat de dos 
cossos; planta baixa i primer pis, i una torreta de base quadrangular a un cap de cantó de la teulada, i coberta en terrat, 
excepte la torreta que presenta una coberta a quatre vessants. 
La façana té els paraments referits amb sòcol de cimentat gratallós.
La planta baixa consta d’una porta vidriera d’arc de mig punt; flanquejada pes dues finestres de mig punt seguint la mateixa 
traça, adornats amb motius geomètrics i florals fets de ferro forjat. Baix les finestres l’ampit és motllurat amb balustrada 
adossada a sota. A la dreta, tres finestres allindanades amb l’ampit senzill.
El primer pis consta de dues portes balconeres amb la barana de ferro forjat i peanya motllurada amb dues mènsules a sota. 
Al mig dues finestres allindanades amb l’ampit llis.
La façana lateral segueix el mateix esquema que la principal, amb dos finestres rectangulars per cada planta amb ampits molt 
senzills. 
La cornisa és motllurada amb trams en que és dentelada.
La coberta és de teula àrab i a un costat s’erigeix una torre o mirador de base quadrangular.
Els paraments apareixen referits amb sòcol de cimentat gratallós.
A la part posterior de l’immoble es troba un recinte enjardinat amb una cisterna i un brollador, al qual s’accedeix (des de 
l’exterior) per una porta de ferro forjat adornada amb motius geomètrics i amb l’emmarcament de marès. Compta amb un molí 
d’aigua de planta quadrada i alçat atalussat d’estructura metàl•lica. Respecte al mecanisme, consta d’un caixó, d’una roda 
amb sis antenes i una cua de metall. Rep l’aigua d’un pou directe.

INTERVENCIONS: Consolidació

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

1.890-1.900Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Cisterna-

Molí d'aigua-

Pàgina 1312008



DENOMINACIÓ: Can Rul·lan

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_087

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Antigament tenia celler.
- Es conserven diversos elements en el seu interior: rajoles hidràuliques, pica d'una sola peça de pedra viva a la cuina i una 
escala de caragol integrament de fusta.
- Compta amb un molí d'aigua en el jardí.

Obres privades-

No s'aprecien-

No-

Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Can Rul·lan

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_087

Pàgina 1332008



DENOMINACIÓ: Can Rul·lan

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_087

Pàgina 1342008



DENOMINACIÓ: c/Bisbe Perelló, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_088
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Bisbe Perelló, 12

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge entre mitgeres amb alçat de tres cossos; planta baixa, primer pis i porxo. 
El parament esta referit i pintat amb faixes verticals als extrems i horitzontals que separen els cossos del edifici. La coberta és 
de dues vessants. 
El portal major és rectangular i apareix flanquejat per una finestra rectangular situada a la part dreta, i una obertura petita a la 
part baixa. 
Al primer pis hi ha un balcó damunt el portal major amb peanya motllurada sostinguda per dues mènsules i barana de ferro, i 
al costat dret altre finestra rectangular. 
Al porxo hi ha dues finestres petites rectangular.
L´edifici apareix rematat per un capitell sostingut per cinc mènsules. 
Totes les obertures apareixen destacades per un marc referit que sobresurt lleugerament del conjunt de la façana pintat de 
color blanc.

INTERVENCIONS: Consolidació, Rehabilitació

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´us actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

1870-1890Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 1352008



DENOMINACIÓ: c/Bisbe Perelló, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_088

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Casa construïda als terrenys de Can Orell, concretament el 1877 quan Felip Capo Cirer va edificar una casa composta de 
planta baixa, primer pis i porxo amb corral, amb dues portes al carrer de Can Orell i tres portes al carrer d´en Bagur. 
- Actualment és un habitatge diferenciat de Bisbe Perelló 12A.

Obres privades-

No s'aprecien-

No-

Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: c/Bisbe Perelló, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_088

Pàgina 1372008



DENOMINACIÓ: c/Bisbe Perelló, 12A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_089
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Bisbe Perelló, 12A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que fa cap de cantó entre els carrers Bisbe Perelló i Sant Antoni, de planta rectangular, coberta de terrat i alçat 
de tres cossos; planta baixa, primer pis i porxo.
A la façana principal hi ha un portal d’entrada rectangular amb dues finestres balconeres també rectangular. Al primer pis hi 
ha dos balcons amb peanya motllurada sostinguda per dues mènsules i barana de ferro forjat. Al porxo hi ha dos finestrons 
rectangulars. 
A la planta baixa de la façana lateral hi ha dues finestres rectangulars ( una era antigament el portal major d´accés) . Al primer 
pis un balcó amb peanya motllurada sostinguda per dues mènsules i barana de ferro forjat. Al porxo hi ha dos finestrons 
rectangulars. Totes les obertures tenen emmarcaments referits, amb una lleugera motllura a la part superior.
El parament està referit, amb faixes horitzontals i verticals en els extrems. Altres elements que destaquen a la façana són un 
escopidor de pedra viva en el cap de cantó, un terrat amb balustrada i una cornisa decorada amb mènsules.

INTERVENCIONS: Una intervencio efectuada entre el 2003 i el 2008 va suprimir la antiga portassa i un terrat situat damunt 
d´aquesta.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Escopidor de pedra-
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DENOMINACIÓ: c/Bisbe Perelló, 12A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_089
CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Originalment aquesta casa formava un tot amb el número 12.
- Casa construïda als terrenys de Can Orell, concretament el 1877 per Felip Capo Cirer que va edificar una casa composta de 
planta baixa, primer pis i porxo amb corral, amb dues portes al carrer de Can Orell i tres portes al carrer d´en Bagur.

Abandonament-
Erosió-

No s'aprecien-

No-

Rehabilitació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: c/Bisbe Perelló, 12A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_089

Pàgina 1402008



DENOMINACIÓ: Camí de Passatemps, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_090
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Camí de Passatemps, 5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Portassa

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa de dues altàries: planta baixa i primer pis, encara que a l’interior no s’ha fet aquesta distribució. Presenta una 
articulació simètrica de les obertures.
El portal d’accés és d’arc escarser, amb brancals i dovelles de marès, flanquejat per dues finestres emmarcades amb peces 
de marès irregular.
En el primer pis apareixen tres finestres allindanades, amb brancals i llinda de marès. Totes les finestres estan tapiades.
El parament és de paret seca amb morter, i presenta una cadena de carreus cantoners a la part esquerra. La façana està 
coronada per una cornisa plana i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: - Conservació de l´ús actual.
- Habitatge

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Portassa-

Pàgina 1412008



DENOMINACIÓ: Camí de Passatemps, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_090
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- S'utilitza com a portassa. L'interior consta d'un sol aiguavés, sense referir ni enrajolar.

Abandonament-
Erosió-

Revestiments-

No-

Rehabilitació-
Restauració-

Pàgina 1422008



DENOMINACIÓ: Camí de Passatemps, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_090

Pàgina 1432008



DENOMINACIÓ: Camí de Passatemps, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_091
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 10/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Camí de Passatemps, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis.
La planta baixa consta d'un portal allindanat emmarcat per peces de marès, flanquejat per dues finestres allindanades amb 
ampit llis i emmarcament de marès. Al primer pis hi ha tres finestres rectangulars disposades simètricament respecte a l´eix 
central de l´edifici amb ampit llis i emmarcament de marès. 
La cornisa és lobulada.
La coberta és de teula àrab.
El parament és de paredat en verd.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Obres privades-
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DENOMINACIÓ: Camí de Passatemps, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_091
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Manteniment de la neteja-

Pàgina 1452008



DENOMINACIÓ: Camí de Passatemps, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_091

Pàgina 1462008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_092
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/de l'Església, 1, 1A i c/Oleza, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Llar de la Tercera Edat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà de planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat amb els brancals de pedra viva; a l'esquerra dues grans finestres de nova factura 
i, a la dreta, una finestra allindanada, un altre portal també allindanat i una portassa d'arc escarser.
El primer pis consta de tres finestres balconeres i una porta balconera amb barana de ferro forjat i peanya motllurada.
El porxo compta amb quatre finestrons en forma d'arc de mig punt.
La façana lateral (c/Oleza,2) consta, a la planta baixa, d'un portal allindanat; el primer pis d'una porta balconera amb barana 
de ferro forjat de motius geomètrics i peanya motllurada, amb emmarcament referit, clau i trencaaigües. Al porxo es troba una 
petita finestra allindanada amb l'emmarcament referit.
La cornisa és motllurada.
Els paraments apareixen referits, a trams cimentat i a trams pintats de colors: la planta baixa de color salmó i el primer pis de 
color groguenc. El sòcol ´és de cimentat gratallós.

INTERVENCIONS: L'estat actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Socio-cultural.

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_092
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: No identificat CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_092
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DENOMINACIÓ: Can Capó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_093
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ de l'Església, 11, 11A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa, primer i segon pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La planta baixa, rehabilitada i reestructurada, consta de dos portals i quatre portasses allindanades de nova factura.
El primer pis consta de tres portes balconeres que donen a un mateix balcó amb barana de ferro forjat i peanya motllurada 
amb sis mènsules a sota de motius geomètrics. Les tres portes balconeres són allindanades i tenen trencaaigües motllurat 
adornats amb mènsules de motius geomètrics en els cantons. Es troben també dues finestres balconeres amb el mateix 
coronament (trencaaigües i mènsules).
El segon pis consta de cinc finestres allindanades amb l'ampit motllurat i les rebranques de marès.
Tots els emmarcaments són de marès.
Altres elements de la façana són les línies d'imposta horitzontals en relleu i les cadenes cantoneres de carreus escairats.
La cornisa és llisa ornamentada amb motius geomètrics.
La coberta és de teula àrab.
El parament és de paredat en verd amb sòcol de pedra viva i referit parcialment al nivell de la planta baixa.

INTERVENCIONS: La fesomia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana (o façanes, depenent si és d’un edifici que faci cantonada i que tengui portals secundaris, de 
portassa o altres) s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits (especificar si es tracta de portals, finestres, finestrals, finestrons, etc) les textures i 
colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de 
respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest edifici es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Capó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_093
USOS PERMESOS: Hàbitat. Usos socio-culturals.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Les obertures del primer i segon pis segueixen un esquema simètric de les obertures.
- La planta baixa ha sofert modificacions ja que s'ha realitzat una reestructuració de les obertures i el seu interior ha estat 
rehabilitat.
- Actualment la planta baixa s'ha convertit en un comerç destinat a material de construcció.
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DENOMINACIÓ: Can Capó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_093

Pàgina 1522008



DENOMINACIÓ: Can Moranta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_094
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ de l'Església, 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo. Actualment són dos habitatges, unificats pel tractament de la 
façana.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
A la planta baixa, portal d'arc escarser flanquejat per una finestra allindanada i per l'altre portal, també allindanat. Totes les 
obertures d'aquesta planta estan emmarcades de marès, destacant la dovella clau.
Al primer pis, finestra balconera flanquejada per dues finestres allindanades amb l'ampit motllurat, i una tercera de les 
mateixes característiques a la part dreta, arrenglerada amb el portal allindanat.
El porxo compta amb tres finestrons, el central dels quals apareix tapiat, emmarcats de marès i amb forma d'arc escarser. A 
la dreta apareix una finestra allindanada.
En el conjunt de la façana destaca una cadena de carreus escairats a la part esquerra, així com els diferents colors del 
parament (beix i blanc), que té un sòcol de cimentat gratellós.
La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant els segles XVIII al XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la singularitat d’aquest casal es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Moranta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_094

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Aquesta casa, amb el pas del temps, ha estat objecte de dues reformes, la primera l'any 1873 i la segona l'any 1963.
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DENOMINACIÓ: Can Moranta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_094

Pàgina 1552008



DENOMINACIÓ: Portal lateral de Can Bieló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_095
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ de l'Església, sn

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d'arc ansa paner, amb brancals i escopidors de pedra i la resta de l'arc està fet de dovelles de marès. El parament 
està paredat en verd i la coberta és de teula àrab. Presenta una rajola antiga amb el número 4 damunt la portassa. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecia.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures originals dels 
buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, 
aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Portal lateral de Can Bieló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_095
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Portal de darrera de Can Bieló. Conserva una placa amb el número 4

Catalogada any 1987 (fitxa 58): "Portal de cochería con arco de 'ansa de paner' de piezas de marés con los bajos de piedra 
viva. Las puertas son también antiguas pr el tramo en celosía de la parte superior. El número cuatro es también antiguo. 
Protecciones requeridas: el portal en su conjunto."

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Portal lateral de Can Bieló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_095

Pàgina 1582008



DENOMINACIÓ: Ca l'Amo en Biel Batle

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_096
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ de l'Església, 6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat i coberta a dues vessants, amb paredat en verd.
FAÇANA: La façana és de parament irregular parcialment referit, i està coronada per una cornisa lobulada. La coberta és de 
teula àrab.
Portassa d’arc de mig punt rebaixat ansa paner, amb brancals i llindar de pedra viva. Les dovelles són de marès amb 
carcanyol. El pis superior té dues finestres allindanades, emmarcades de marès i amb l'ampit motllurat, una d'elles 
arrenglerada amb el portal d'entrada, i l'altra a la part dreta.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

A l'interior destaca un arc de mig punt rebaixat, amb dovelles de marès emblanquinat i el trespol emmacat, on es poden 
observar grans peces de pedra viva per on passaven els carros.

INTERVENCIONS: No s'aprecia.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XVIII-XIX

Finestra-

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Ca l'Amo en Biel Batle

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_096

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Vist l'interior.

Catalogada any 1987 (fitxa 59): "Fachada antigua con un portal de cochería formado por arco de medio punto con bajos y 
laterales de piedra viva. Conserva el número 2 antiguo y las ventanas con el alfeizar moldurado. Protecciones requeridas: la 
fachada en su conjunto."

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-

Rehabilitació-
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DENOMINACIÓ: Ca l'Amo en Biel Batle

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_096
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DENOMINACIÓ: c/Jaume I, 7-7a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_097
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Jaume I, 7-7a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat i coberta de terrat, amb paredat en verd.
FAÇANA: La façana és de parament arrebossat i acolorit, amb sòcol referit ressortit formant carreus quadrangulars. Les 
obertures es troben coronades per unes faixes ressortides, amb motiu geomètric. La planta baixa presenta portal forà, portal 
d’accés al primer pis i dues finestres balconeres, totes rectangulars i de llinda. En el primer pis s’obren quatre finestres, dues 
d’elles balconeres, també rectangulars i de llinda. El terrat presenta una balaustrada.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecia.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 1622008



DENOMINACIÓ: c/Jaume I, 7-7a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_097

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: c/Jaume I, 7-7a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_097

Pàgina 1642008



DENOMINACIÓ: Portassa al carrer Joan Mesquida, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_098
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossen Joan Mesquida, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, fent capdecantó, aïllat, realitzat en paredament en verd. Alçat d’un cos amb coberta de terrat i balaustrada. 
Portassa d'arc escarser amb llindar i escopidors de pedra viva. A la part superior, línia d'imposta motllurada, rematada per un 
terrat amb balustrada de motius geomètrics. El parament apareix referit.
FAÇANA: La façana presenta paredat comú, amb arrebossat. Presenta una portassa d’arc escarser, amb dos escopidors als 
brancals. No presenta més obertures.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Portassa al carrer Joan Mesquida, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_098

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Portassa al carrer Joan Mesquida, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_098

Pàgina 1672008



DENOMINACIÓ: Son Credo

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_099
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Josep Calafat, 5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i coberta de dues vessants. La coberta és de teula 
àrab. 
FAÇANA: Els paraments apareixen referits amb sòcol de pedra de Santanyí. Presenta una articulació simètrica de les 
obertures. La cornisa és motllurada. Un altre element de la façana és la línia d'imposta horitzontal motllurada.
La planta baixa consta d'un portal d'arc de mig punt amb els brancals de pedra i les dovelles i el carcanyol de nova factura; 
flanquejat per dues finestres allindanades amb l'ampit curvilini i emmarcament de nova factura. El primer pis consta d'una 
porta balconera central amb barana de ferro forjat; flanquejada pes dues finestres balconeres tancades amb persiana 
mallorquina. El porxo consta de tres finestrons en forma d'arc escarser. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Consolidació

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Son Credo

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_099
USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Canyelles et al (2002:56) diuen: "Les posades de Son Credo, Son Bieló, amb les cotxeries al carrer de l'Església, i Puntiró, 
reformades en el segle XIX, formen un conjunt amb interessants portals de mig punt. Un altre element interessant d'aquest 
carrer és la voravia empedrada".

Catalogada any 1987 (fitxa 52): " Edifcio reformado en el siglo XIX, en conjunto con los edificios colindantes, conservándose el 
portal de entrada de medio punto. Protecciones requeridas: la fachada en su totalidad, especialmente el portal de entrada"

Obres privades-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Son Credo

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_099

Pàgina 1702008



DENOMINACIÓ: Son Bieló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_100
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Josep Calafat, 7

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i coberta de dues vessants. La coberta és de teula 
àrab. 
FAÇANA: El parament es troba referit, amb faixes verticals, línies d'imposta i emmarcaments d'un altre color, que unifiquen el 
conjunt, i amb sòcol de pedra viva. Presenta una articulació asimètrica de les obertures de la planta baixa, i simètrica a les 
altres dues plantes. La cornisa és motllurada. La coberta és de teula àrab.
A la planta baixa té un portal de mig punt amb emmarcament, carcanyol i llindar de pedra viva, flanquejat per dues finestres 
amb una petita barana de ferro forjat. A l'esquerra del portal principal, i rompent la simetria, apareix un altre portal, amb 
emmarcament, llindar i voladís de pedra viva. En el primer pis, en eix amb el portal, finestra balconera amb peanya motllurada 
i barana de ferro forjat, flanquejada per dues finestres balconeres. El porxo té tres obertures en forma d'arc de mig punt.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació ja que consta l’existència de celler (cup i premsa), depòsit de pedra viva (3'5 x 1'5 m. aprox.), corral amb cisterna 
amb coll de pedra viva, estables que conserven les menjadores i trespol de pedra viva a la cuina.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret: portal Modern Segle XVII

Casa urbana-

Celler-

Cisterna-

Cup-

Estable-
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DENOMINACIÓ: Son Bieló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_100
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56

OBSERVACIONS:

- La portassa d'aquesta casa dóna al carrer de l'església.

Canyelles et al (2002:56) diuen: "Les posades de Son Credo, Son Bieló, amb les cotxeries al carrer de l'Església, i Puntiró, 
reformades en el segle XIX, formen un conjunt amb interessants portals de mig punt. Un altre element interessant d'aquest 
carrer és la voravia empedrada".

Catalogada any 1987 (fitxa 53): "Casa reformada en el siglo pasado junto con las casas vecinas, conservándose también el 
portal de medio punto. Protecciones requeridas: toda la fachada"

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Son Bieló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_100

Pàgina 1732008



DENOMINACIÓ: Son Bieló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_100

Pàgina 1742008



DENOMINACIÓ: Son Bieló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_100

Pàgina 1752008



DENOMINACIÓ: Puntiró

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_101
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Josep Calafat, 9

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XIVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i coberta de dues vessants. La coberta és de teula 
àrab. 
FAÇANA: El parament està referit i té un sòcol de pedra picada. El parament apareix esgrafiat simulant carreus, amb sòcol de 
pedra viva. La coberta és de teula àrab amb cornisa llisa.Presenta una disposició asimètrica de les obertures. A la planta 
baixa l'axialitat es romp mitjançant un portal allindanat de factura posterior, situat a la part esquerra de la façana. El portal 
d'accés principal és de mig punt, amb emmarcament i carcanyol de pedra de Santanyí. Al primer pis, dues portes balconeres 
amb peanya motllurada i barana de ferro forjat. El porxo presenta tres obertures amb forma d'arc de mig punt. Altres elements 
significatius són les faixes verticals i horitzontals, així com els emmarcaments de pedra de Santanyí. 
La façana lateral pel que fa al parament, segueix el mateix estil que la façana principal, però presenta dos volums de diferent 
altària: el primer correspon a la casa. S'organitza en tres plantes, definides per línies d'imposta de pedra de Santanyí. A la 
planta baixa hi ha un portal allindanat flanquejat per una finestra amb l'ampit motllurat. El primer pis presenta dues finestres 
amb emmarcaments i ampit motllurat de pedra viva. El porxo té dues obertures de factura posterior. El volum de la dreta 
correspon a una portassa allindanada, amb emmarcament de marès.  
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Puntiró

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_101

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56

OBSERVACIONS:

Canyelles et al (2002:56) diuen: "Les posades de Son Credo, Son Bieló, amb les cotxeries al carrer de l'Església, i Puntiró, 
reformades en el segle XIX, formen un conjunt amb interessants portals de mig punt. Un altre element interessant d'aquest 
carrer és la voravia empedrada".

Catalogada any 1987 (fitxa 54): "Casa reformada con el mismo estilo de las anteriores de la misma calle, destacándose el 
portal de medio punto con los laterales de piedra). Protecciones requeridas: las fachadas proncipal y lateral en todo su 
conjunto."

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Puntiró

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_101
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DENOMINACIÓ: Puntiró

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_101
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DENOMINACIÓ: Can Selva

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_102
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Josep Calafat, 3 i 3 A

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo.
Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
Portal d'accés d'arc de mig punt, amb brancals i llindar de pedra viva. La part superior de l'arc està referida. El portal està 
flanquejat per dues finestres, una de les quals té un altre portal a la dreta.
En el primer pis, porta balconera amb peanya motllurada i barana de ferro forjat, flanquejada per dues finestres, una 
balconera i l'altra amb l'ampit motllurat.
En el porxo té tres obertures en forma d'arc de mig punt.
El parament està referit, molt deteriorat per la humitat, i els emmarcaments i les faixes verticals i horitzontals destaquen per 
ser d'un altre color. El sòcol és de cimentat gratellós.
La coberta és de teula àrab, amb cornisa motllurada.

INTERVENCIONS: La fisionomia actual és el resultat de reformes realitzades en el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Selva

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_102
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Casa reformada en el s. XIX, originalment formava un tot amb el número 5.
- Conserva celler, cup i cinc bótes congrenyades.
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DENOMINACIÓ: Can Selva

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_102
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Collet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_103
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Josep Calafat, 4, 4A i 4B

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i coberta de dues vessants. La coberta és de teula 
àrab. 
FAÇANA: El parament està referit i té un sòcol de pedra picada. Presenta una articulació asimètrica de les obertures de la 
planta baixa, i simètrica a les altres dues plantes. La cornisa és motllurada. Totes les obertures, excepte el portal central, que 
apareix emmarcat de referit, tenen incisions que les emmarquen simulant un arc conopial, així com dovelles esgrafiades en el 
parament. Els dos portals estan coronats per un relleu amb incisions geomètriques, mentre que les finestres estan coronades 
per un trencaaigües. Altres elements significatius de la façana són dues línies d’imposta motllurades i la cornisa, motllurada i 
dentellada.
La planta baixa presenta portal allindanat que determina l'eix de simetria del conjunt, flanquejat per dos portals més, també 
allindanats i amb el llindar de pedra viva. Aquests tres portals apareixen flanquejats per una finestra balconera amb una petita 
barana de ferro forjat i una obertura enreixada a la part inferior, i per un altres portal.
En el primer pis trobam dues portes balconeres amb peanya motllurada i baranes de ferro forjat reproduint motius geomètrics, 
flanquejades per dues finestres amb ampit motllurat. El porxo té quatre finestres amb l'ampit motllurat.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Collet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_103

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56

OBSERVACIONS:

Canyelles et al (2002:56) diuen: "Al carrer de Josep Calafat es troba la posada de Son Collet, de tractament historicista a la 
façana, la qual presenta elements neogòtics. Va ser construïda pel picapedrer Jaume Juan Mesquida - Cabil·la".

Catalogada any 1987 (fitxa 49): Construida a finales del siglo XIX por el maestro Jaime Juan Mesquida, siguiendo los 
ornamentos de fachada una inspiración neogótica. Protecciones requeridas: la fachada en todo su conjunto."

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Collet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_103
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 99

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_104
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 99

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres, de planta rectangular, dues alçades (planta baixa i primer pis), i coberta en forma de teulada de 
dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. 
La façana està arrebossada, amb els revestiments en molt mal estat, i compta amb una faixa al lateral dret de la façana, 
acolorida de grisenc. Els emmarcaments es troben tots també arrebossats i acolorits igual que la faixa, la qual cosa dóna una 
certa unitat a la façana, per diferenciació del color de la resta de la façana, que és més blanquinós. També cal esmentar que 
el sòcol és diferenciat, amb un revestiment o arrebossat diferent.
Al lateral esquerra de la façana es troba el portal major allindanat, però a l’emmarcament s’observen rastres d’un arc de mig 
punt, amb les dovelles esgrafiades. Podríem parlar de la possible existència d’un portal rodó en el passat, fet amb dovelles de 
marès i esquadres, que tancaven les dovelles a cada costat i que encara es conserven en l’emmarcament actual. El portal 
conserva els grans brancals de pedra viva d’una sola peça i llindar, també de pedra viva. A l’extrem dret de la façana hi trobem 
una finestra balconera o portal lateral condemnat, i a la dreta del portal major una finestra allindanada rectangular, que pareix 
de nova factura, o almenys modificada recentment.
El primer pis consta de dues finestres allindanades i rectangulars, amb l’emmarcament revestit i acolorit. 
La cornisa és lobulada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: Modificació del portal, originalment d’arc rodó, convertit en allindanat. Portal o finestra balconera en primer 
pis condemnat i possible modificació de la finestra allindanada de la planta baixa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 99

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_104
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Actualment la façana es troba en avançat estat d'erosió, mal estat dels revestiments, i necessita treballs de consolidació i 
rehabilitació

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 99

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_104
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DENOMINACIÓ: Celler d'Es Cabàs

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_105
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Posada des Cabàs

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 98-100-100A-100B

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge i celler "Es Cabàs

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal dividit en diversos habitatges, amb el buc construït entre mitgeres, de planta rectangular i que consta de tres alçades 
(planta baixa, primer pis i porxo), amb la coberta en forma de teulada cap a la façana. Presenta una articulació asimètrica de 
les obertures en planta baixa i simètrica en la resta de la façana.

La façana està arrebossada i presenta un lleuger esgrafiat imitant carreus. La façana també compta amb faixes verticals 
ressortides a cada lateral i impostes horitzontals, també ressortides, entre les plantes. El sòcol, que presenta la mateixa 
tècnica de l’arrebossat i esgrafiat que la resta de la façana, es troba ressortit. Tots els emmarcaments també estan 
arrebossats, lleugerament ressortits i esgrafiats, imitant peces de marès i dovelles.
A la planta baixa hi trobem tres portals principals allindanats (sense que es pugui parlar d’un portal major o primer). En dos 
d’aquests portals, els que es troben sota els balcons del primer pis, en destaca la clau de la llinda, en relleu i ornamentada 
amb motius geomètrics, fent, alhora, la funció de cartela dels mateixos balcons. Al lateral esquera de la façana hi trobem una 
portassa d’arc escarser, amb escopidors de pedra, mentre que al lateral contrari, a la dreta, hi ha una finestra rectangular 
balconera amb barana de ferro forjat.
El primer pis està presidit per dos balcons, simètrics, que tenen la peanya motllurada, sobre dues carteles també motllurades 
i decorades que els sostenen. Ambdós balcons tenen la barana de ferro forjat de motius geomètrics i florals. Tres finestres 
allindanades rectangulars completen les obertures del primer pis.
El porxo consta de cinc finestrons apaïsats, lleugerament curvilinis en la part superior, que s’acosten al que seria un arc 
escarser molt rebaixat.
La cornisa és motllurada, i apareix sostinguda per dotze carteles, distribuïdes rítmicament seguint l’eix vertical de les 
obertures. La coberta és de teula àrab.
La casa conserva un pati interior emmacat, al qual s’accedeix per la portassa, pati que dóna accés al celler, aquest 
actualment rehabilitat.

INTERVENCIONS: S'ha rehabilitat el pati i el celler

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En el corral cal conservar els elements constructius originals, especialment el patí emmacat i el celler. 
Respecte a la resta d’interiors, no s’ha pogut visitar l’interior de tot l’edifici i per tal motiu es proposa que 
qualsevol reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic.
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casal urbà-

Celler-
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DENOMINACIÓ: Celler d'Es Cabàs

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_105
la coberta original

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat en els habitatges existents; a la part corresponent amb la portassa i corral, conservació dels usos 
actuals.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- El nom de 'posada des Cabàs' prové d'informacions orals, d'un dels propietaris.
- Segons JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002) és una casa-gerreria situada al carrer Llarg de pertinences d'allò que 
fou s'hort de l'antic convent de Mínims. Confronta cap a ponent amb el pati remanent de l'antic convent al 1833, quan la casa-
gerreria, pertanyent a la família Conrado, es venuda a don Jaume Carbonell i Balaguer, gerrer i veïnat de la vila, per un preu de 
1334 pessetes. Al 1892, i segons la mateixa font, tres dormitoris de planta baixa foren segregats de la casa i venuts, quedant 
la casa-gerreria reduïda a casa-gerreria i una casa en construcció, aquesta darrera marcada amb el número 100, i l'altra amb 
el número 102. 
- Actualment es troba rehabilitat com a  "Celler Es Cabàs".
- Al seu interior conserva estris (premsa...) relacionats amb l'elaboració del vi i altres (màquina de llet d'ametla). El celler i les 
bótes són moderns (notes provinents del catàleg de patrimoni de Santa Maria del Camí de 2003)
- L'immoble està dividit en quatre propietaris.

Obres privades-

Instal·lacions-
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DENOMINACIÓ: Celler d'Es Cabàs

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_105
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DENOMINACIÓ: Celler d'Es Cabàs

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_105
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DENOMINACIÓ: Celler d'Es Cabàs

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_105
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DENOMINACIÓ: Can Blanco

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_106
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Ca Ses Vaines

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 44

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII, amb reforma important en el se
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà, fet a un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i segon pis), 
amb la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.

La façana està arrebossada i acolorida de blanc, tot i que el revestiment es troba en molt mal estat. La façana presenta 
faixes verticals ressortides als dos laterals i dues línies d’imposta horitzontals (entre les plantes), també ressortides, 
acolorides de beix. El sòcol està també arrebossat i acolorit de beix. Tots els emmarcaments, ressortits, també estan revestits 
i acolorits de beix, igual que faixes i impostes, la qual cosa augmenta la sensació d’unitat a la façana.

Aquesta casa ha estat modificada durant els darrers anys (sense haver-se acabat les obres), aixecant-se el volum en alçat 
de l’edifici, aproximadament en un metre, convertint-se el que era porxo en segon pis. El tram de la façana corresponent a 
aquest aixecament està revestit de ciment.

A la planta baixa, i sense coincidir amb l’eix central de la façana, hi trobem el portal major allindanat, però amb 
emmarcament d’arc rodó amb dovelles, que podria ser el rastre de l’existència d’un portal rodó en el passat. Els dos brancals 
són de pedra viva d’una sola peça i les dovelles de l’emmarcament de marès. Flanquegen el portal major dues finestres 
allindanades rectangulars. A l’extrem dret de la façana s’hi obri una portassa d’arc ansa-paner molt rebaixat, amb la base dels 
brancals de pedra viva i la resta de l’emmarcament de marès. A l’esquerra de la portassa hi trobam un petit finestró 
quadrangular tancat per barrots de ferro.
El primer pis consta de tres finestres allindanades rectangulars distribuïdes de forma regular, i que tenen l’ampit motllurat 
molt deteriorat, de marès.
El segon pis, que ha patit l’aixecament de la façana, consta de quatre finestrons -distribuïts de forma regular- en forma d’arc 
escarser i que són originals. 
La cornisa, motllurada i lobulada, ha estat modificada en les obres recents i és nova. La coberta, també modificada, és de 
teula àrab.

A l’interior s’ha pogut comprovar l’existència d’un arc ansa-paner a la primera paret de càrrega mitgera, que cal conservar.

INTERVENCIONS: Tot i que la casa va ser construïda en el segle XVII segons anteriors catalogacions, la seva aparença és el 
resultat de reformes que s’hi degueren dur a terme en el segle XIX.

Cal a dir, que aquesta casa també ha estat modificada durant els darrers anys (sense haver-se acabat les 
obres), aixecant-se l’alçada del porxo aproximadament en un metre, la qual cosa ha modificat l’estructura 
global de la casa i més específicament de la façana. Les obertures i els revestiments de la resta de la 
façana s’han mantingut.

DELIMITACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Altres catalogacions Modern Segle XVII

Obres de reforma Contemporani Segle XIX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Can Blanco

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_106

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre una nova elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums 
sobre la coberta.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: No identificat CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Tot i que la casa va ser construïda en el segle XVII segons anteriors catalogacions, la seva aparença és el resultat de 
reformes que s’hi degueren dur a terme en el segle XIX.
- Segons JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002) la casa era anomenada ses Cases Noves i posteriorment Ca na 
Blanca. Gràcies a les seves informacions notarials, podem dir que la primera compravenda coneguda és del 1824, molt antiga. 
Segons aquesta mateixa font, la casa no seria del segle XVII, si no que s'hauria construït dins el segle XVIII. Es fa difícil 
resoldre aquesta qüestió i establir una datació exacta, degut a les reformes que es realitzaren durant el segle XIX, que 
marquen la fesomia.
- A pesar de les intervencions realitzades durant els darrers anys, la pervivència de molts elements patrimonials d’interès en la 
façana justifiquen la seva inclusió al catàleg.

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Ornamentació-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-

Rehabilitació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Can Blanco

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_106

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: Can Blanco

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_106
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DENOMINACIÓ: Can Blanco

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_106

Pàgina 1982008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Berenguer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_107
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Berenguer o posada de Can Berenguer

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 25-23

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Regionalisme

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà, amb el buc construït entre mitgeres, de planta complexa. A pesar de tenir dos números de carrer (23 i 25), s’ha 
de considerar com un únic element constructiu i patrimonial, ja així fou concebut i decorativament manté una unitat. El conjunt 
consta de dues alçades (planta baixa i primer pis), amb la coberta en forma de teulada, si bé en la part dreta hi ha un terrat. 
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i es presenta esgrafiada imitant carreus, i acolorida. Compta amb faixes verticals ressortides a 
cada lateral i una línia d’imposta entre les dues plantes, també ressortida, acolorit tot de color salmó, diferenciat de la resta de 
la façana. Tant els revestiments com l’acoloriment es troben en mal estat. Tots els emmarcaments de les obertures, 
ressortits, també estan esgrafiats -imitant peces de marès i dovelles- i acolorits igual que les faixes. Els emmarcaments, un 
dels elements més decorats de la façana, presenten la clau destacada en relleu, i apareixen coronats per un trencaaigües 
motllurat. El sòcol és de conglomerat de ciment.

La façana principal s’estructura clarament en dues parts:

- La part de la dreta, que es correspon amb el número 25: en aquesta part l’habitatge es troba uns metres més enrere que 
l’alineament del carrer, amb la clastra o carrera elevada, tancada per una balustrada de balustres, ornamentada amb motius 
geomètrics. S’accedeix a la clastra a través d’un tram de pas amb tres escalons. A la planta baixa de la façana de la casa hi 
trobem el portal major, allindanat, i una finestra balconera, mentre que al primer pis s’hi obrin dues finestres, també 
allindanades. Tot i que la coberta és de teula àrab, en aquesta part hi ha un terrat, protegit per una balustrada de balustres, de 
motius geomètrics i vegetals.

- La part esquerra, que coincideix amb el número 23: es troba alineada amb el carrer i compta a la planta baixa amb una 
portassa d’arc escarser, amb l’emmarcament de marès i dos escopidors de pedra viva. A la dreta de la portassa hi ha una 
finestra balconera allindanada, amb barana. Al primer pis hi ha dues finestres balconeres allindanades, amb balustrada. 
Aquesta part de la façana acaba amb una cornisa llisa i coberta de teula àrab.

Sobre el portal major de la casa, amb el número 25, hi ha un relleu que conté la següent inscripció: ‘Sagrados corazones 
bendecidos’

INTERVENCIONS: Tot i que la posada devia estar en aquest lloc ja en el segle XVIII o XIX, l'aparença actual de la casa és del 
segle XX, quan fou reformada i prengué l'actual fesomia. Per això, en la datació s'ha establert la datació en 
el segle XX.

DELIMITACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Regionalisme Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Berenguer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_107
ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Gran equilibri en la distribució dels elements arquitectònics i ornamentals de la façana.
- En la datació s'ha establert la construcció de la casa en el segle XX, ja que és en aquest període quan es construí tal i com 
es presenta, tot i que la posada ja devia existir anteriorment.

ESTIL: regionalisme

Erosió-

Ornamentació-
Revestiments-

Rehabilitació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Berenguer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_107
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Berenguer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_107

Pàgina 2022008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Berenguer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_107

Pàgina 2032008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Aversó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_108
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 71-71A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, dividida en dos habitatges, amb el buc fent de cap de cantó -encara que no doni a dos carrers- i planta 
complexa. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i porxo), amb la coberta en forma de teulada. La casa està feta 
seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una articulació simètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú i presenta faixes encastades de marès als dos laterals, coincidint el de l’esquerra amb el 
xamfrà de la cantonada de la casa. 
La planta baixa consta de dos portals allindanats principals. Tots dos tenen llindar de pedra viva, i l’emmarcament de marès 
encastat, adovellat a la llinda. El portal de la dreta té a sobre un petit relleu religiós. A la dreta es troba una portassa d’arc 
ansa-paner, amb llindar i escopidors de pedra viva, i tot l’emmarcament de marès, amb dovelles regulars. Completen les 
obertures de la planta baixa dues finestres (una entre els dos portals, i una al lateral esquerra de la façana) allindanades  i 
rectangulars, amb l’emmarcament de marès. 
Al primer pis hi ha dos balcons, un sobre cada portal, amb la peanya motllurada, sostinguda per dues carteles cadascun. Els 
balcons compten amb barana de ferro forjat i s’hi accedeix a través d’un portal allindanat en cada cas, amb emmarcament de 
marès. Completen les obetures d’aquest primer pis una finestra a cada lateral de la façana i una finestra entre els dos 
balcons, allindanades rectangulars totes tres, també amb emmarcament de marès. 
El porxo consta de cinc finestrons rectangulars apaïsats, amb l’emmarcament de marès, adovellat a la llinda. 
La cornisa és motllurada i apareix sostinguda per onze carteles també motllurades. La coberta és de teula àrab. 
Per acabar, cal esmentar que la casa acaba en xamfrà al lateral esquerre, que pren forma curvilínia, fet en base a carreus de 
marès col•locats en pla, voltant més de noranta graus respecte l’orientació de la façana lateral. A l’alçada de la cornisa, en el 
xamfrà, hi ha tres carteles que sostenen la volada. La façana lateral és feta de filades de carreus.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Altres catalogacions Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Aversó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_108
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- L'arquitecte de l'edifici fou Miquel Joan Mesquida, segons el catàleg de patrimoni de 1987.
- L'edifici és de finals del segle XIX, segons apunten les fonts bibliogràfiques. JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002) 
diu que es tracta d'una casa antiga de les darreries del segle XIX, construïda per l'arquitecte Mesquida, igual com apunta el 
catàleg de 1987. 
- Tot i que no es troba en mol mal estat, corre perill degut a l'estat d'abandonament actual. Cal vigilar. 

ESTIL: popular

Abandonament-
Erosió-

Revestiments-

Altres-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Aversó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_108
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Aversó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_108

Pàgina 2072008



DENOMINACIÓ: c/Llarg, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_109
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 12-12a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern-contemporani

Cronologia:

Segles XVIII-XIX (portal) - Segle XX (resta)
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb el buc construït fent cap de cantó, de planta rectangular. Consta de  dues alçades (planta baixa i primer 
pis), amb la coberta en forma de terrat. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i té un sòcol acolorit grisenc, diferenciat de la resta de la façana. Excepte el del portal major, tots 
els emmarcaments de les obertures, ressortits, es troben revestits i acolorits de color groguenc. 
El portal major, situat sense respectar l’eix central de la façana, es troba prop de la cantonada de la casa i és l’element més 
destacat a nivell patrimonial de tot el conjunt. És un portal allindanat, amb tot l’emmarcament de pedra viva, construït només 
usant cinc peces massisses: dues peces que fan de base per a cada brancal, més amples que la resta del brancal; dues 
peces que fan de brancals; i la llinda, d’una sola peça. La llinda presenta una lleugera esmotxadura conopial al vèrtex de la 
clau. A la planta baixa, hi trobem dos portals més, allindanats tots dos i de construcció recent, que es troben a l’extrem 
esquerre de la façana, i una finestra allindanada, rectangular, també a l’esquerra del portal major. 
Al primer pis s’hi obrin dues finestres allindanades rectangulars. 
Una imposta motllurada, a mode de cornisa, separa el primer pis del terrat. La coberta és en forma de terrat, protegit per un 
ampit construït molt posteriorment a la construcció de la casa, fet de pilars de ciment i barana amb elements decoratius 
geomètrics, en la que s’utilitzà argila cuita.

Façana lateral:

A la façana lateral ens trobem amb el mateix estil, parament i materials que a la façana principal. Compta amb dues finestres 
allindanades rectangulars, una en planta baixa i una al primer pis.

INTERVENCIONS: Tot i que el portal és del segle XVIII o principis del XIX, la resta de la casa ha estat totalment modificada 
durant el segle XX. S’aprecia l’obertura dels portals laterals de la façana principal, així com l’augment del 
volum en alçat i la substitució de la teulada per un terrat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals (especialment el portal major) i finestres, així com les textures i colors dels revestiments 
originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre una nova elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit 
de volums sobre la coberta.

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Modern Segles XVIII-XIX

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_109

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-

Restauració-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_109
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_109
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 73

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_110
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 73

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb el buc construït entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis o 
porxo), i teulada cap a la façana. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd. Presenta una articulació 
asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, encara que lleugerament arrebossat en alguns trams, sobretot del primer pis.
A la planta baixa, i sense estar disposat en l’eix central de la façana, hi trobem el portal major, allindanat, que presenta ciment 
a l’emmarcament i podria haver estat modificat posteriorment a la construcció original de l’habitatge. Aquest ciment no permet 
conèixer com era el portal originari, tot i que s’intueixen peces de marès a sota. Flanquejant el portal major, ens trobem una 
finestra allindanada rectangular a cada costat, que també presenten l’emmarcament cimentat, ciment que també s’hauria de 
retirar.
Al primer pis, només hi ha dues finestres rectangulars, però són el més interessant i patrimonialment més destacat de la 
casa. Totes dues tenen l’emmarcament de marès originari, amb la llinda de marès d’una sola peça a la part superior, tot i que 
la finestra de l’esquerra presenta revestiment a sobre de l’emmarcament. Totes dues finestres compten amb ampit curvilini 
motllurat ben interessant, que sembla ser l’original, diferenciats entre sí per la major amplada de l’ampit de l’esquerra. 
La cornisa és lobulada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: S’aprecia ciment en els emmarcaments de les obertures de la planta baixa, que podrien haver estat 
modificats.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 73

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_110
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

S’hauria de retirar el ciment dels emmarcaments de la planta baixa.

ESTIL: popular

Erosió-
Obres privades-

Ornamentació-
Revestiments-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 73

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_110
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 45-47

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_111
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 45-47

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt format per dos habitatges unifamiliars, de tipologia, alçada, parament, estructura i estil constructiu idèntic, sense 
diferenciació en façana entre les dues parts, cosa que fa pensar en l’existència d’un únic habitatge en origen. Es troba 
construït sobre buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis) i la coberta 
originària en forma de teulada cap a la façana. Estan construïts seguint la tècnica de pedra en verd i presenten una disposició 
asimètrica de les obertures.
La coberta només es conserva parcialment, degut a l’erosió i a l’abandonament, i per això és fa urgent la restauració i 
rehabilitació de la casa.
La façana és de paredat comú i presenta una faixa vertical al lateral dret de la façana conjunta, arrebossada i acolorida, però 
en mal estat.
A la planta baixa hi trobem dos portals allindanats, el de l’esquerra que dóna accés a l’habitatge amb el número 45 i el de la 
dreta que dóna accés a l’habitatge amb el número 47. Aquest darrer portal compta amb llindar de pedra viva. Ambdós portals 
tenen l’emmarcament arrebossat amb ciment, que no ens permet veure l’emmarcament original. A la dreta del portal de 
l’esquerra hi trobem una finestra allindanada rectangular, que també té l’emmarcament arrebossat. Podem mencionar, també 
de la planta baixa, les filades de carreus de marès que substitueixen el paredat comú en una part de la façana, prop del portal 
de l’esquerra.
A la planta superior hi trobem els dos elements més interessants de la casa: es tracta de dues finestres allindanades 
rectangulars, amb emmarcaments de marès i llinda d’una sola peça. Ambdues finestres compten amb l’ampit motllurat, el de 
la dreta amb caires rectes i el de l’esquerra amb filet. Una de les finestres es tanca amb persiana mallorquina i l’altra amb un 
portaló de fusta.
La cornisa és lobulada i la coberta originària era de teula àrab, però ja s’ha dit que aquesta només es conserva molt 
parcialment.

INTERVENCIONS: És visible el revestiment dels dos portals amb ciment i l’arrebossat de la finestra de la planta baixa. 
Possiblement era un sol habitatge originalment, però la divisió en dos degué implicar l’obertura del segon 
portal o portal lateral.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta o 
el que queda d'ella.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 45-47

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_111

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

La coberta només es conserva parcialment, degut a l’erosió i a l’abandonament, i per això és fa urgent la restauració i 
rehabilitació de la casa.

ESTIL: popular

Abandonament-
Erosió-
Obres privades-

Cobertes-
Estructures-

Consolidació-
Rehabilitació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 45-47

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_111
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 45-47

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_111
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DENOMINACIÓ: Portal de la casa del carrer Llarg, 43

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_112
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: B3

CLASSIFICACIÓ: Element arquitectònic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 43

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portal pertanyent a l’habitatge situat al carrer Llarg 43, allindanat, i que compta amb tot l’emmarcament de pedra viva, 
construït utilitzant només cinc peces massisses: dues per a cada brancal i una que fa de llinda.
La llinda, d’una sola peça, presenta una esmotxadura conopial al vèrtex de la clau.

INTERVENCIONS: Intervencions realitzades sobre l’edifici, no protegit, però no sobre el portal en sí.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra sobre el portal es proposen les següents proteccions:
La íntegra conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la tècnica, dimensions, morfologia, 
materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest portal es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació dels usos actuals

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret: portal Segle XVIII

Altres catalogacions Segle XVIII

Portal forà-
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DENOMINACIÓ: Portal de la casa del carrer Llarg, 43

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_112

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

La protecció afecta exclusivament al portal. Això es deu a que la casa ha estat molt modificada i no conserva cap altre interès 
patrimonial que no sigui el portal. L’element protegit pertany a un habitatge construït en un buc fet entre mitgeres, de planta 
rectangular, i dues alçades: planta baixa i primer pis. La façana està arrebossada.

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 19-19a-19b

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_113
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 19-19a-19b

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb el buc construït entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i 
porxo), amb la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures en la 
planta baixa, i simètrica en els altres dos pisos.
La façana està arrebossada i es presenta esgrafiada imitant carreus. La façana també compta amb una faixa vertical al lateral 
dret a l’altura del porxo, acolorida de color salmó. El sòcol és de conglomerat de ciment. Tots els emmarcaments de les 
obertures també estàn arrebossats i esgrafiats imitant peces de marès i dovelles, sense una diferenciació respecte a la resta 
de la façana. En conjunt, però, l’arrebossat de la façana es troba en mal estat, degut a l’erosió i la humitat.
A la planta baixa, situat en l’eix central de la façana, hi trobem el portal major, que és l’element més destacat de la façana. És 
un portal allindanat i conserva els brancals de pedra viva d’una sola peça, així com llindar també de pedra viva. A dreta i 
esquerra del portal major, hi trobem dos portals laterals, també allindanats, que són de construcció posterior a la construcció 
de la casa. 
El primer pis presenta dues finestres allindanades rectangulars, que es troben distribuïdes guardant simetria respecte de l’eix 
central, mentre que al porxo hi ha tres finestrons allindanats, d’obertura rectangular, que també estan disposats 
simètricament. 
La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: S’aprecia l’obertura dels portals laterals, posteriors a la construcció de l'edifici

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 19-19a-19b

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_113
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

L’arrebossat de la façana es troba en mal estat, degut a l’erosió i la humitat.

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-

Restauració-
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 19-19a-19b

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_113
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DENOMINACIÓ: S'Apotecari d'Es Convent

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_114
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 103

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb el buc entre mitgeres, de planta rectangular i tres alçades (planta baixa, primer pis i porxo), i coberta en 
forma de teulada de dues vessants. La casa està feta seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una disposició simètrica 
de les obertures.
La façana és de paredat comú, i compta amb faixes verticals als dos laterals encastades de marès. 
A la planta baixa i seguint l’eix central de la façana, s’hi troba el portal major allindanat, tot i que es pot veure que 
originàriament era d’arc rodó, amb dovelles i esquadres. El portal conserva els brancals de pedra viva d’una sola peça i 
apareix flanquejat a banda i banda per dues finestres balconeres allindanades, amb l’emmarcament de marès i dovelles 
vistes. 
En el primer pis, i arrenglerat amb el portal major, hi trobem un balcó, amb la peanya motllurada i barana de ferro forjat, amb 
un portal balconer que hi dóna accés, portal que té l’emmarcament de marès. A cada costat del balcó, i en l’eix de les 
finestres balconeres de la planta baixa, hi trobem una finestra allindanada rectangular, amb l’emmarcament i les dovelles de la 
llinda de marès.
El porxo té tres finestres rectangulars lleugerament apaïsades, amb la llinda de marès d’una peça i la resta de l’emmarcament 
també de marès.
Podem destacar també que la façana, a l’altura del primer pis, sota l’ampit de les finestres laterals, presenta cadenes de 
carreus cantoneres. 
La cornisa és llisa i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: El portal original era d’arc rodó, però s’ha vist allindanat. El balcó també és posterior a la construcció de 
l'edifici, segons les notes que apareixen en el catàleg de patrimoni de 1987.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: S'Apotecari d'Es Convent

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_114
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Es fa difícil fer una datació de la construcció original de l'edifici. La que hem marcat és aproximada i no segura: fa referència a 
la possible construcció en el segle XIX, amb algunes petites modificacions del segle XX (balcó)

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: S'Apotecari d'Es Convent

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_114
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DENOMINACIÓ: S'Apotecari d'Es Convent

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_114
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DENOMINACIÓ: Cas Capellers

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_115
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 68-68a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX (construcció)
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal dividit a dia d’avui en dos habitatges unifamiliars, però que s'ha de considerar com un tot. Fet en un buc construït entre 
mitgeres, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i segon pis), amb la coberta en forma de 
teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica als pisos superiors.

La façana està arrebossada i acolorida de blanc, i presenta faixes verticals ressortides als dos laterals i dues impostes 
horitzontals (entre les plantes), també ressortides, acolorides de beix. El sòcol està folrat de pedra viva. Tots els 
emmarcaments, ressortits, també estan arrebossats i acolorits de beix, igual que les faixes, la qual cosa augmenta la 
sensació d’unitat i simetria a la façana.
El portal major, en l’eix central de la façana, és allindanat i té llindar de pedra viva. A la dreta del portal major hi ha una 
portassa d’arc ansa-paner, amb un graó de pedra viva, que fa de llindar, i que presenta dues endinsades per passar les rodes 
de carro. A l’esquerra del portal major s’hi obri un portal lateral, allindanat, de nova factura (o posterior a la construcció de 
l’habitatge), que dóna accés a la planta superior.
En el primer pis, coincidint amb l’eix central de la façana i a sobre del portal major, hi ha un balcó amb la peanya motllurada 
sostinguda per dues carteles, motllurades i amb incisions de motius florals. El balcó compta amb una barana de ferro forjat 
senzilla i s’hi accedeix mitjançant un portal balconer allindanat. El balcó es troba flanquejat per una finestra allindanada 
rectangular a cada costat. 
El segon pis té tres finestres allindanades rectangulars, distribuïdes de forma simètrica, que no són les originals. Foren 
engrandides en la darrera reforma, que data de 1992, quan s’augmentà el volum en alçat, convertint el porxo en planta.
La cornisa forma volada i és la continuació de l’embigat del sostre, mentre que la coberta és de teula àrab

INTERVENCIONS: S’aprecia un augment del volum en alçat, realitzat entorn l’any 1992, en el què es reconvertí el porxo en 
planta. L’arrebossat i acolorit actual és recent. Igualment, també s’ha de esmentar l’obertura del portal 
lateral, número 68a, posterior a la construcció del casal.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals,  portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre una nova elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums 
sobre la cobertal.

Criteri Periode Cronologia Anys

Altres catalogacions Contemporani Segle XIX

1992Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Cas Capellers

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_115
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- La datació de la construcció original prové de l'anterior catàleg de patrimoni de Santa Maria del Camí (2003).
- Segons JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002), la casa i corral coneguda com Cas Capellers ja consta a registres 
notarials a l'any 1895.

- La casa no es troba en mal estat ni necessita reforma, però l'estructura original va ser danyada amb l'aixecament del volum 
en alçat, entorn a l'any 1992.

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-
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DENOMINACIÓ: Cas Capellers

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_115
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DENOMINACIÓ: Cas Capellers

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_115
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DENOMINACIÓ: Ca l'Amo en Miquel des Cantó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_116
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Ca Mestre Tomeu Salom o Ca s’Escolà

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb el buc construït entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis), 
amb la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i acolorida, encara que tant el revestiment com l’acoloriment es troben en mal estat, degut a la 
humitat. El sòcol també es troba arrebossat i acolorit, de color grisenc. Tots els emmarcaments de les obertures estan 
arrebossats i acolorits de color ocre-groguenc, menys el portal major.
El portal major és l’element més destacat de tota la façana. És allindanat i presenta tot l’emmarcament de pedra viva, construït 
només amb tres peces massisses: una per a cada brancal, que va des de la base a la llinda; i una que fa de llinda, que és, 
per tant, d’una sola peca. També conservar llindar de pedra. Flanquejant el portal major, a banda i banda, hi trobem una 
finestra balconera allindanada, amb petita barana de ferro.
Sota la finestra balconera de l’esquerra s’hi obri un petit finestró apaïsat i amb reixa, que dona al soterrani o celler.
En el primer pis s’hi obren dues finestres allindanades, de petites dimensions. La finestra de la dreta presenta l’ampit 
motllurat, de marès amb filet, i es troba col•locada uns quinze centímetres més avall que la de l’esquerra.
La façana està coronada per una cornisa lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Tot i que la construcció de la casa es remunta aproximadament al segle XVIII (ho podem saber gràcies a 
la conservació del portal), la resta de la façana ha sofert modificacions al llarg d'aquest segles. Més 
recentment, s'ha aplicat un sobre l’emmarcament de la finestra balconera de la dreta s’ha aplicat un 
revestiment recent, de ciment.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. Cal 
protegir i conservar el celler.
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres -especialment el porta major-, així com les textures i colors dels revestiments 
originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit 
de volums sobre la coberta original.

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret: portal Modern Segle XVIII

Altres catalogacions Modern Segle XVIII

Casa urbana-

Celler-
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DENOMINACIÓ: Ca l'Amo en Miquel des Cantó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_116
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Aquest habitatgecompta amb celler, que quedaria protegit.
Tant el revestiment com l’acoloriment es troben en mal estat, degut a la humitat i l'erosió.
La datació entorn al segle XVIII fa referència a la construcció original de la casa i al portal major, ja que la resta de la casa i 
façana han sofert transformacions al llarg d'aquests segles.

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Ca l'Amo en Miquel des Cantó

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_116
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CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA
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DENOMINACIÓ: Can Rafel de Son Sureda

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_117
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 87

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà, amb el buc construït entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i 
porxo), amb la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures en la 
planta baixa, i simètrica en els altres dos pisos.
La façana està arrebossada i presenta un lleuger esgrafiat imitant carreus. La façana també compta amb faixes verticals 
ressortides a cada lateral i una línia d’imposta horitzontal ressortida, entre el primer pis i el porxo. El sòcol, ressortit, també 
està arrebossat. Tots els emmarcaments de les obertures, ressortits, també estan arrebossats i esgrafiats imitant peces de 
marès i dovelles, i presenten una lleugera motllura en els angles.
El portal major, situat en l’eix central de la façana, és allindanat i té llindar de pedra viva. A la dreta del portal hi trobem una 
portassa d’arc escarser, amb brancals, llindar i escopidors també de pedra viva. A l’esquerra del portal hi trobem una finestra 
balconera, amb barana de ferro forjat.
El primer pis es troba presidit per un immens balcó, que va de costat a costat de la façana, i que té la peanya motllurada 
sostinguda per set carteles, profusament decorades amb motius florals, en base a incisions i motllures. Al balcó, que té la 
barana de ferro forjat, s’hi accedeix mitjançant tres portals balconers ubicats de forma simètrica en l’ample de la façana. 
Aquest tres portals balconers, a més d’estar rematats per l’emmarcament com la resta d’obertures, apareixen coronats per 
trencaaigües. 
El porxo té tres finestrons rectangulars allindanats, simètrics entre sí, amb un emmarcament més treballat encara. 
El conjunt de la façana està coronat per una cornisa motllurada, sostinguda per vuit mènsules, també ornamentades i 
semblants a les que sostenen el balcó, que no segueixen un ritme regular en la disposició. 
La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 

Criteri Periode Cronologia Anys

Altres catalogacions Contemporani Segle XIX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Can Rafel de Son Sureda

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_117
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- La datació entorn al segle XIX prové del catàleg de patrimoni de Santa Maria del Camí de 2003, amb qui coincidim.
- Cal esmentar, però, que el catàleg de 1987 deia que la construcció era de finals del XIX o principis del XX. 
- A 'JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí', hi consta que la casa 
i corral coneguda com Can Sureda (i que s'identifica amb la casa que integra aquesta fitxa) apareix a registres notarials de 
principis del segle XIX.

ESTIL: popular

Erosió-

Ornamentació-
Revestiments-

Rehabilitació-
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DENOMINACIÓ: Can Rafel de Son Sureda

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_117

Pàgina 2382008



DENOMINACIÓ: Can Rafel de Son Sureda

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_117
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DENOMINACIÓ: Can Rafel de Son Sureda

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_117
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DENOMINACIÓ: Llarg, 64-66-66a-66b

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_118
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 64-66-66a-66b

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal dividit en quatre habitatges unifamiliars, però que conserva encara els elements unificadors en la façana: alçada, faixes, 
revestiments, etc. Fou construït en un buc entre mitgeres, de planta rectangular i consta de tres alçades (planta baixa, primer 
pis i porxo), amb la coberta en forma de teulada cap a la façana. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.

La façana està arrebossada i acolorida de blanc, però tant l’arrebossat com la pintura es troben en molt mal estat, sobretot a 
la part dreta. La façana compta amb faixes verticals acolorides de groc als dos laterals i dues línies d’imposta (entre les 
plantes), també acolorides. Tots els emmarcaments també estan arrebossats i acolorits de groc, la qual cosa augmenta la 
sensació d’unitat i simetria a la façana. El sòcol està arrebossat de ciment, esgrafiat formant hexàgons.
El portal d’accés del número 66a és el portal principal del casal i es troba sota el balcó principal. És un portal d’arc deprimit 
convex, amb motllura a l’angle interior de l’arc, i té els brancals i llindar de pedra viva. Flanquejant aquest portal, hi ha una 
finestra balconera a cada banda, amb barana de ferro. A la part dreta de la façana, sota l’altre balcó, hi trobem un segon portal 
o portal lateral -amb el número 64-, que és allindanat,. Entre els dos portals esmentats, que són els més destacats, hi ha un 
tercer portal, allindanat, amb el número 66; i a l’extrem esquerre de la façana hi trobem un quart portal, amb el número 66b, 
allindanat, tots dos de nova factura. A l’extrem dret de la façana hi ha una finestra allindanada rectangular, que completa les 
obertures de la planta baixa.
En el primer pis trobem dos balcons: un balcó principal, sobre l’eix del portal principal -número 66a-, que té la peanya 
motllurada i acolorida de groc, sostinguda per dues mènsules motllurades i decorades amb incisions i relleus de motius 
florals. Dues portes balconeres allindanades donen accés a aquest balcó, que té barana de ferro; un segon balcó, en l’eix del 
portal del número 64,  amb la peanya també motllurada, sostinguda per dues mènsules amb incisions de motius florals. Una 
porta balconera allindanada dóna accés a aquest balcó, que té la barana de ferro i és menys ample que el balcó principal. Una 
finestra allindanada rectangular entre els dos balcons i una finestra a cada lateral de la façana, també rectangulars, completen 
les obertures del primer pis. 
El porxo consta de cinc finestrons el.líptics, amb l’emmarcament acolorit de groc. 
La cornisa és motllurada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: S’ha de mencionar l’obertura de diversos portals laterals posteriorment a la construcció original, així com 
l'arrebossat i esgrafiat del sòcol, entre d'altres modificacions.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest casal, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 64-66-66a-66b

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_118
original

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest casal, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- La datació oferida prové de la informació extreta de 'JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila 
de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de Santa Maria', on hi ha una referència on s'esmenta que la casa ja constava 
en registres notarials al 1895. 
- Actualment són quatre habitatges.
- A l'exterior encara s'aprecien els elements unificadors de la façana.
- Casal antic molt modificat quant a l'interior (nota provinent de l'anterior catàleg de patrimoni, de 2003)
- Tant l’arrebossat com l’acoloriment de la façana es troben en molt mal estat, sobretot a la part dreta, que es correspon amb 
el número 64.

ESTIL: popular

Erosió-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 64-66-66a-66b

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_118
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DENOMINACIÓ: Llarg, 64-66-66a-66b

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_118
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 53

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_119
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: B2

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 53

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segles XVIII-XIX (portal) - Segle XIX-XX (re
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, integrat per dos volums constructius diferenciats: la casa en sí, que dóna al carrer Llarg (número 53), i la 
pallissa o cotxera, que dóna al carrer Fra Albert Borguny (sense número), unides ambdues construccions per un corral 
entremig i una paret de pedra en verd, que dóna al carrer Jaume I. Aquesta paret es troba rematada per una petita cornisa 
amb teules i compta amb un portal allindanat de marès, que dóna al corral, situat entre la casa i la pallissa.

Casa:

Es tracta d’un buc construït fent cap de cantó, de planta rectangular, construït seguint la tècnica de pedra en verd. Consta de 
dues alçades (planta baixa i primer pis) i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació 
simètrica de les obertures en la façana principal.

La façana principal està arrebossada i presenta un esgrafiat imitant carreus, de color terrós-vermellenc. Compta amb un 
sòcol arrebossat i esgrafiat, però de color diferenciat, blanquinós. A la planta baixa, en l’eix central de la façana, hi trobem el 
portal major, allinadanat. Aquest portal té la base, els brancals i la llinda de pedra viva, amb una triple esmotxadura conopial al 
vèrtex de la clau. També té llindar de pedra. És l’element més antic i interessant de la façana. El portal principal es troba 
flanquejat a cada banda per una finestra allindanada rectangular, davall de les quals apareixen dos finestrons apaïsats i 
atrompetats, que donen al celler. En el primer pis, hi destaca el balcó, amb la peanya motllurada i barana de ferro forjat, al 
qual s’hi accedeix per un portal balconer. A cada costat del balcó s’hi obri una finestra allindanada rectangular, amb les 
dovelles de la llinda esgrafiades. La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab. 

Al xamfrà de la cantonada de la casa hi ha un escopidor de pedra viva.

Façana lateral

La façana lateral de la casa, que dóna al carrer Jaume I, és de paredat comú i presenta una disposició de les obertures 
asimètrica. A la planta baixa hi trobem dues finestres allindanades: una originalment més grossa, conservant-se part de 
l’emmarcament originari de marès, i l’altra de nova factura, molt més reduïda.
En el primer pis hi trobem una finestra allindanada amb emmarcament de marès irregular i una finestra condemnada, que 
conserva l’emmarcament de marès originari.

Interior de la casa:

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Modern Segles XVIII-XIX

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Celler-

Cisterna-

Pàgina 2452008



DENOMINACIÓ: c/Llarg, 53

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_119

De l’interior destaca el trespol original de lloses de pedra viva, un arca ansa-paner a la primera paret de càrrega mitgera, el 
celler que es troba al soterrani i dues comportes de fusta que s’obrin en el trespol de la planta baixa i donen accés al 
celler/soterrani, tots aspectes que cal conservar.

Pallissa/cotxera:

A l’altra banda del corral de la casa, i donant al carrer Fra Albert Borguny, hi trobem la pallissa o cotxera. Es tracta d’una 
construcció agrícola, en un buc construït fent cap de cantó, de planta rectangular i teulada d’una sola vessant. Tot i que la 
construcció està feta seguint la tècnica de pedra en verd, la façana que dóna al carrer Fra Albert Borguny està arrebossada i 
presenta una única obertura: la portassa d’arc ansa-paner, amb llindar i escopidors de pedra viva. La façana lateral d’aquesta 
construcció, que dóna al carrer Jaume I, és de paredat comú i té un únic finestró, quadrangular i amb emmarcament de 
marès. Al xamfrà de la cantonada d’aquesta construcció hi ha un escopidor.

INTERVENCIONS: El portal possiblement data del segle XVIII o principis del XIX, quan es degué construir la casa. La resta 
de la casa ha estat modificada des de llavors, amb una aparença que es remuntaria al segle XIX o 
principis del XX. 
S’aprecia la modificació de les obertures de la façana lateral de la casa: algunes amb tamany que no és 
l’original, una condemnada i una de nova factura.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar la totalitat de l’interior d’aquest habitatge, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic. Cal conservar el sistema de sostres, la morfologia i els materials de les obertures, així com 
els següents elements: el trespol de la planta baixa, l’arc de la primera paret de càrrega mitgera, així com el 
celler i les comportes que hi donen accés.
Per a la resta d’edificis es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element 
catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar 
la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la construcció d'un anell permietral, sempre i quan aquest no 
canvii la fesomia de l'element catalogat i previ informe de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació dels usos actuals.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 53

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_119
PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ

DEL SÓL:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- El portal possiblement data del segle XVIII o principis del XIX, quan es degué construir la casa. La resta de la casa ha estat 
modificada des de llavors, amb una aparença que es remuntaria al segle XIX o principis del XX. 
- Hem vist l'interior parcialment, però no el celler. Destaca el trespol de pedra viva.
- Segons el catàleg de patrimoni de Santa Maria del 2003, el corral compta amb cisterna, però no s'ha comprovat.
- En la tipologia dels elements, s'ha anotat que té una pallissa, però es tracta més bé d'una cotxera (no hi ha camp per aquest 
element)
- Segons JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002), la primera datació d'una compravenda d'aquesta casa és de 1925, 
però s'esmenten numeroses compravendes anteriors sense datar, que s'haurien de situar dins el segle XIX. 

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 53

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_119
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DENOMINACIÓ: c/Llarg, 53

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_119
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DENOMINACIÓ: Can Cal·larí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_120
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 32

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern-contemporani

Cronologia:

Segles XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, en buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis o porxo), amb 
coberta en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una 
disposició asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, arrebossat en alguns trams.
L’element més interessant de la façana és el portal major, espectacular i totalment desproporcionat en relació a la humilitat i 
mida de la resta de la casa. Es troba ubicat a la dreta de la façana i és allindanat, tot i que l’allindanament és relativament 
recent. Anteriorment el portal era d’arc rodó i, de fet, es conserva pràcticament tot l’emmarcament originari: els brancals, de 
pedra viva per blocs; les dovelles de l’arc rodó, de marès amb molt de regràs; i les esquadres, també de marès, que coronen i 
emmarquen les dovelles de l’arc. A l’esquerra del portal hi trobem una finestra allindanada rectangular, amb l’emmarcament 
de marès encastat. 
Al primer pis només hi ha una finestra allindanada rectangular, amb l’emmarcament de marès i llinda d’una sola peça, també 
de marès. L’ampit d’aquesta finestra és motllurat i amb filet. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: El portal major, originàriament d’arc rodó, fou allindanat i, més recentment, parcialment revestit.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Modern Segles XVIII-XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Cal·larí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_120
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- La datació s'ha fet en base al portal i al seu emmarcament.
- Cal conservar el número antic de la part alta de l'emmarcament de l'arc rodó.

ESTIL: popular

Abandonament (parcial)-
Erosió-

Estructures-

Restauració-
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DENOMINACIÓ: Can Cal·larí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_120

Pàgina 2522008



DENOMINACIÓ: Can Cal·larí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_120

Pàgina 2532008



DENOMINACIÓ: Can Vata

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_121
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Rafel de Son Sureda

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Llarg, 48

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb el buc construït fent cap de cantó, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i 
porxo), amb coberta en forma de teulada de dues vessants. La casa està feta seguint la tècnica de pedra en verd i presenta 
una disposició simètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú i compta amb faixes laterals encastades de marès, a partir de l’alçada del primer pis, i una 
imposta de marès, ressortida, entre el primer pis i porxo. El sòcol està folrat de pedra. En general, totes les obertures tenen 
emmarcaments ressortits de marès, destacant les dovelles laterals i, sobretot, la clau.
A la planta baixa, en l’eix central de la façana, hi ha el portal major, que és allindanat i té la part baixa dels brancals i llindar de 
pedra viva. La resta de l’emmarcament del portal és de marès ressortit, adovellat a la llinda. Flanquejant el portal, hi trobem 
dues finestres allindanades rectangulars, amb l’emmarcament de marès que s’ha esmentat (clau i dovelles laterals 
destacades).
En el primer pis, i arrenglerat amb el portal principal, hi trobem el balcó amb la peanya motllurada sostinguda per dues 
carteles, motllurades i amb incisions de motius geomètrics. Al balcó, que té barana de ferro forjat, s’hi accedeix per un portal 
balconer, allindanat i amb l’emmarcament de marès ressortit. Flanquejant el balcó, hi ha dues finestres allindanades 
rectangulars, també amb emmarcament ressortit de marès. Aquestes dues finestres presenten un afegit decoratiu de marès 
ressortit sota l’ampit.
El porxo té tres finestrons apaïsats, amb emmarcament de marès ressortit i un afegit decoratiu de marès ressortit sota l’ampit. 
La cornisa és motllurada i està sostinguda per vuit carteles, motllurades i decorades amb incisions, que segueixen un ritme 
irregular marcat per les obertures del porxo.
La coberta és de teula àrab. 

Al xamfrà de la cantonada de la casa, hi ha un escopidor de pedra viva. 

Façana lateral:
La façana lateral té el mateix parament, és de paredat comú, però en obertures i decorativament és molt més humil. Només 
compta amb un portal en planta baixa, allindanat, i dues finestres allindanades rectangulars al primer pis. 

Interior: 
Destaca de l’interior un arc escarser a la planta baixa, visible des de l’exterior, a la primera paret de descàrrega mitgera, just a 
l’entrada.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Altres catalogacions Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Vata

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_121
ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta  casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària 
de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. Així 
mateix, cal preservar l’arc escarser de la primera paret de càrrega migera.
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- La datació prové dels catàlegs de patrimoni de Santa Maria del Camí anteriors (1987 i 2003)
- Té un petit cup (nota recollida del catàleg de patrimoni de Santa Maria del Camí de 2003)
- El nom secundari anotat (can Rafel de Son Sureda) prové del catàleg de 2003, però no es pot assegurar que sigui correcte, 
ja que existeix un altre casal en aquest carrer que té aquest nom.
- Segons les informacions notarials de JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002), aquesta casa fou de Miquel Julià i 
Mesquida, el primer propietari conegut, qui, en arribar a la seva defunció (1827), l'adjudicà a la seva néta. 

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: Can Vata

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_121
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DENOMINACIÓ: Can Vata

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_121
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DENOMINACIÓ: Can Vata

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_121
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DENOMINACIÓ: Ca sa mestressa inquera

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_122
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Joan Reial

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Lluc Mesquida, 16

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portal allindanat, amb brancals i llindar de pedra viva d'una sola peça. La part interna de la llinda té una incisió simulant un arc 
conopial.

INTERVENCIONS: La reforma integral de la façana, que ha desvirtuat per complet l’estètica del conjunt i del portal en concret.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en aquest portal es proposen les següents proteccions:
La íntegra conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, 
morfologia, materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest portal es proposa que per a qualsevol intervenció que es plantegi únicament 
siguin admissibles aquelles que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Portal.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segle XVII

Casa urbana-

Entorn modificat-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
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DENOMINACIÓ: Ca sa mestressa inquera

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_122

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Únicament s'ha catalogat el portal allindanat emmarcat.
En el catàleg d'edificis del municipi de l'any 1987, fitxa núm. 64, es descrivia com un «edifici de gran interès, doncs conserva 
l'estructura inicial de la seva façana pel que fa al portal i finestres de la planta baixa. Pertany al segle XVII. Les finestres de la 
planta baixa sofriren una ampliació».

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Lluc Mesquida, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_123
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Lluc Mesquida, 18

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres, construïda en la tècnica de la pedra en verd sense referir. Està coberta per teulada de teula mora 
cap al frontis. FAÇANA: dividida en dos cossos, en el primer cos s'ob el portal major, de llinda plana amb els brancals i la 
llinda referides de ciment, així com la finestra de l'esquerra, rectangular, en vertical. Aquests dos buits del pis inferior sembla 
que han estat ampliats. En el segon cos s'ob una finestra allindanada amb ampit de marès de caires serrats i amb filet. Està 
emmarcada de marès parcialment referit, i a la part superior té una petita creu llatina incisa. INTERIOR: no ha estat possible 
la seva visita.

INTERVENCIONS: Sembla que el portal i la finestra del pis inferior han estat eixamplats.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquesta casa proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Lluc Mesquida, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_123
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 2622008



DENOMINACIÓ: Portassa i paret contígua del carrer Lluc Mesquida, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_124
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Lluc Mesquida, 8

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Portassa

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d’arc carpanell amb brancals i dovelles de marès. Parament paredat en verd i coberta de teula àrab. A la part dreta 
té una finestra amb llinda de fusta i brancals de marès. A la part inferior d’aquesta finestra resta una llinda de fusta i brancals 
de marès que pertanyen a un antic portal, avui tapiat. En el costat esquerre —en relació al portal de portassa— hi ha un portal 
amb llinda de fusta i llindar de pedra viva.

INTERVENCIONS: Paredat del portal que flanqueja el portal de la portassa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta portassa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció i de la paret de pedra 
en verd que tanca el solar. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de 
l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es 
podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta portassa i de la paret de tancament, en els quals es conserven els materials i 
els elements arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol 
reconstrucció o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Portassa.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segle XIX

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Portassa i paret contígua del carrer Lluc Mesquida, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_124
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

En el catàleg d'edificis del municipi de l'any 1987 consta en la fitxa núm. 63.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Portassa i paret contígua del carrer Lluc Mesquida, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_124
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DENOMINACIÓ: Casa del carrer Lluc Mesquida, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_125
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Lluc Mesquida, 10

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dos cossos: planta baixa i primer pis, que presenta una articulació asimètrica de les obertures.
Portal allindanat amb emmarcament emblanquinat que oculta un arc retallat de mig punt amb dovelles de marès. El portal està 
flanquejat per dues finestres allindanades emmarcades de marès.
En el primer pis, i rompent l’eix de simetria que determina el portal d’entrada, s’obren dues finestres allindanades 
emmarcades de marès i amb l’ampit motllurat.
El parament està referit, amb un sòcol de cimentat de conglomerat de morter i el conjunt de la façana està coronat per una 
cornisa lobulada i coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: Ampliació del portal forà, retallant l’arc de mig punt i convertint-lo en allindanat, revestiment del sòcol i 
folrat del llindar de pedra viva del portal forà.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segle XVIII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa del carrer Lluc Mesquida, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_125
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Cobertes-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Casa del carrer Lluc Mesquida, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_125

Pàgina 2682008



DENOMINACIÓ: Antiga farinera: magatzem (núm. 37) i fàbrica (núm. 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_126
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Juncadella

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Marquès de la Fontsanta, 32 i 37

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Desconegut

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Antiga fàbrica farinera de reminiscències modernistes, organitzada com un conjunt format per  dos edificis aïllats, un a cada 
costat del carrer Marquès de la Fontsanta: un amb el número 32 (que és l’antiga fàbrica), i l’altre amb el número 37 (que era el 
magatzem de la fàbrica). Els dos edificis són de planta rectangular. L’edifici de l’antiga fàbrica és de tres plantes d’alçat, 
mentre que el magatzem és de planta baixa únicament. Tots dos edificis tenen un terrat com a coberta. 

Les façanes, principals i laterals, dels dos edificis estan arrebossades i presenten el sòcol amb petites pedres incrustades.

Antiga fàbrica:
L’edifici de la fàbrica presenta tres plantes d’alçat (planta baixa, primer i segon pis), amb una articulació asimètrica de les 
obertures. La planta baixa consta d’un portal i una portassa allindanats, de nova factura o modificats, i una finestra allindanada 
rectangular.
El primer pis consta de quatre finestres allindanades quadrangulars, amb l’ampit llis.
El segon pis, que només ocupa la meitat de la façana, compta amb dues finestres allindanades quadrangulars, també amb 
l’ampit llis.
La façana lateral, que dóna al carrer Contestí, segueix el mateix esquema que la principal, i presenta el mateix estil i materials 
constructius, amb quatre finestres allindanades quadrangulars a cada pis.  
La façana en conjunt acaba en un frontó mixtilini de caire modernista.
Un terrat, com s’ha dit, fa de coberta de l’edifici.

Magatzem:
El magatzem, d’una planta d’alçat, té una portassa allindanada com a portal principal, flanquejada a cada banda per una 
finestra rectangular condemnada, amb l’ampit llis; més a l’esquerra, hi ha un portal lateral, també allindanat.
La façana lateral del magatzem presenta dues finestres allindanades rectangulars. 
L’edifici acaba en un frontó molt similar al de l’antiga fàbrica, mixtilini, també de caire modernista, destacant en aquest frontó 
dues obertures o finestrons romboïdals. 
Un terrat fa les funcions de coberta.

Del magatzem, cal destacar un altre element que queda també protegit i que es troba a l’interior: és l’armadura o encavallada 
de fusta que sustenta el sostre.

INTERVENCIONS: Ha sofert intervencions diverses al llarg del segle XX, per tal d'adaptar els edificis als usos diversos que ha 
tengut: obertura de nous portals i portasses, etc.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

1900-1910Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Fàbrica-

Magatzem-
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DENOMINACIÓ: Antiga farinera: magatzem (núm. 37) i fàbrica (núm. 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_126
DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquests edificis, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària 
de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.
En l’interior de l’antic magatzem, cal conservar el sistema de sostres o armadura.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquestes construccions, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre 
l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Industrial ; Sociocultural

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: No identificat CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- L'antiga fàbrica farinera actualment és utilitzada, parcialment, com a taller.
- Les dependències es troben distribuïdes en dues parts: l'edifici principal (c/Marquès de la Fontsanta, 32), i el magatzem 
(mateix carrer núm. 37).
- Segons 'AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.', el nom anterior era 
Can Juncadella i fou originalment una fàbrica d'electricitat, construïda a la primera dècada del segle XX. 

ESTIL: industrial, amb elements modernistes.

Abandonament (parcial)-
Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-

Rehabilitació-
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DENOMINACIÓ: Antiga farinera: magatzem (núm. 37) i fàbrica (núm. 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_126

Pàgina 2712008



DENOMINACIÓ: Antiga farinera: magatzem (núm. 37) i fàbrica (núm. 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_126

Pàgina 2722008



DENOMINACIÓ: Antiga farinera: magatzem (núm. 37) i fàbrica (núm. 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_126

Pàgina 2732008



DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 27

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_127
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Marquès de la Fontsanta, 27

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà construït dins una parcel·la que fa cap de cantó entre Marquès de la Fontsanta i el carrer de la Soledat, amb la 
casa de buc rectangular, la façana lateral de la qual està alineada a Marquès de la Fontsanta, mentre que la façana principal 
està orientada cap al sud, quedant la parcel·la en forma de pati o clastra al davant seu. S’accedeix a la casa mitjançant una 
barrera metàl·lica que es troba al carrer Marquès de la Fontsanta i obre el pas cap a la clastra d’enfront de la casa. La casa en 
sí consta de dues alçades (planta baixa i porxo), amb coberta en forma de teulada d’una sola vessant i presenta una porxada 
anterior que arranca de la façana principal. Està construïda seguint la tècnica de pedra en verd.
La façana principal de la casa presenta dos cossos o parts diferenciades: una central i original que conserva l’alçada i 
obertures originals, i un cos afegit al costat dret, que és el que dóna i està alineat amb el carrer Marquès de la Fontsanta. El 
cos central és de planta baixa i porxo, i presenta faixes verticals encastades als laterals, mentre que el cos afegit és de planta 
baixa i primer pis, amb un volum en alçat superior al que té el cos principal. 
El portal major s’obre en l’eix central del cos principal i és allindanat. Flanquejant el portal, hi ha una finestra allindanada 
rectangular a cada costat, que guarden simetria entre sí.
El porxo consta de dues petites finestres allindanades rectangulars que han quedat parcialment tapades per la porxada de 
nova construcció, que arranca a l’alçada d’aquestes. La porxada es sustenta a la part anterior amb tres pilars, de base 
rectangular de ciment revestit, i presenta un embigat de fusta.
La cornisa, tant al cos principal com al secundari, és lobulada i la coberta és de teula àrab. 
La clastra o pati que s’obre enfront de la façana principal presenta noves edificacions aïllades de planta baixa, d’escàs 
interès, i es troba tancada per una paret de pedra en verd, que dóna al carrer de Marquès de la Fontsanta i al carrer de la 
Soledat.

INTERVENCIONS: La construcció del cos lateral de la dreta de la casa, aferrat i de major alçada que el cos principal, i l'afegit 
d’una porxada d’embigat de fusta que arranca de la façana principal, són reformes posteriors a la 
construcció de la casa original.
Ja dins la clastra, s'han construït edificacions secundàries de planta baixa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’element es proposen les següents proteccions:
En les façanes de la casa s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les 
estructures originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Paret en verd-
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DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 27

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_127
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façanes, ni l’afegit de volums sobre les 
cobertes, ni la construcció de nous bucs edificatius a la parcel·la que distorsionin o rompin la fesomia del 
conjunt.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa i parcel·la i la seva singularitat, es proposa que en qualsevol 
reconstrucció o restitució a l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per 
tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió 
tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Es fa difícil concretar la datació d'aquesta casa. El carrer de Marquès de la Fontsanta, segons les fonts, fou obert a partir de 
1909, quan l'hort de l'antic Convent de Mínims fou urbanitzat. Tot i això, la casa podria ser anterior, ja que no està alineada al 
carrer i es troba a l'interior de la seva pròpia parcel·la, que dóna també al carrer de la Soledat. 

ESTIL: popular

Entorn modificat-
Obres privades-

Estructures-
Instal·lacions-
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DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 27

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_127
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DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 45-45a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_128
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Marquès de la Fontsanta, 45-45a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sociocultural (locals comerc

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt urbà format per dues edificacions ubicades a la cantonada del carrer Marquès de la Fontsanta amb el carrer Bernat 
de Santaeugènia, alineades i que tenen el portal al carrer Marquès de la Fontsanta. L’edificació amb el número 45a consta de 
dues alçades (planta baixa i primer pis), mentre que l’edificació afegida a l’esquerra d’aquesta, amb al número 45, és de 
planta única i pareix bastant posterior a la primera. Ambdues edificacions estan construïdes seguint la tècnica de pedra en 
verd i presenten la coberta en forma de teulada.
L’habitatge amb el número 45a, avui d’ús comercial, és de planta rectangular i té la façana principal molt estreta, de paredat 
comú amb faixes verticals de marès encastat als dos laterals. L’accés a l’interior es fa mitjançant una única obertura en planta 
baixa, una portassa d’arc escarser molt rebaixat, amb brancals de marès i dovelles regulars, també de marès. Sobre la 
portassa, un tram de l’emmarcament està arrebossat. En el primer pis, en l’eix de la portassa, s’obre un finestra allindanada 
rectangular, condemnada, amb emmarcament de marès i llinda d’una sola peça. La cornisa és llisa i la coberta de dues 
vessants és de teula àrab. La façana lateral d’aquesta mateixa edificació dóna al carrer Bernat de Santaeugènia, i presenta els 
mateixos materials, tècnica i estil, amb una part de la planta baixa arrebossada de morter. Aquesta façana compta amb quatre 
obertures: una finestra allindanada de nova construcció a la planta baixa; una finestra balconera allindanada i condemnada a 
l’eix central del primer pis, amb emmarcament de marès; i una finestra allindanada a cada costat, rectangulars i també 
condemnades, amb emmarcament de marès i dovelles a la llinda.  
L’edificació del número 45, també d’ús comercial, està afegida a l’esquerra de l’edifici esmentat i és, com ja s’ha dit, de planta 
única. Presenta el parament, materials i estil similars en façana, encara que és posterior. Tot i que la teulada és d’un únic 
aiguavés no està orientada cap a la façana, ja que arranca de la paret mitjanera amb el número 45a i vessa cap a l’esquerra. 
La façana presenta cornisa recta i voladís. L’edifici presenta només dues obertures, un portal major allindanat i un portal 
lateral, també allindanat i de construcció posterior.

INTERVENCIONS: L’edifici amb el número 45a presenta una obertura de nova factura a la façana lateral que dóna al carrer 
Bernat de Santaeugènia. Igualment, les finestres del primer pis d'aquesta mateixa façana lateral s'han vist 
condemnades. Per la seva part, l’habitatge amb el número 45 presenta un portal lateral, de construcció 
també posterior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’han pogut visitar els interiors d’aquests dos edificis, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de les construccions compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic. 
Per a la resta dels edificis es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de les façanes, ni l’afegit de volums sobre les 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Entorn urbà-
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DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 45-45a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_128
cobertes.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta conjunt, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual ; Habitatge

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: No identificat CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Ambdós edificis no són de la mateixa època, ja que el del número 45 és posterior en construcció o bé ha estat molt modificat.

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 45-45a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA
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DENOMINACIÓ: c/ Marquès de la Fontsanta, 31

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_129
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Marquès de la Fontsanta, 31

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres, de planta rectangular i dues alçades (planta baixa i primer pis), amb coberta de teulada cap a la 
façana. Presenta una articulació simètrica de les obertures.

La façana està arrebossada i presenta en tot el conjunt un esgrafiat imitant carreus i sòcol de conglomerat de ciment. La 
façana principal compta també amb faixes ressortides als dos laterals i una línia d’imposta, també ressortida, entre les dues 
plantes. Tots els emmarcaments, ressortits, es troben arrebossats i segueixen la mateixa tècnica de l’esgrafiat, en aquest cas 
imitant dovelles.
El portal major, situat en l’eix central de la façana, és allindanat i es troba flanquejat a cada banda per una finestra allindanada 
rectangular molt senzilla.
Seguint l’eix central de la façana, i ja en el primer pis, s’hi alça un balcó, que té la peanya motllurada i barana de ferro forjat, 
amb una porta balconera que hi dóna accés. A cada costat del balcó hi ha una finestra allindanada rectangular, destacant que 
aquestes dues finestres són més estretes que les finestres de la planta baixa. Si bé tots els emmarcaments són ressortits i 
segueixen la tècnica de l’esgrafiat, en el cas dels emmarcaments del primer pis cal esmentar que tenen una lleugera motllura 
decorativa, en forma de U invertida, que corona els emmarcaments

La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àab.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/ Marquès de la Fontsanta, 31

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_129
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el primer tram del carrer del Marquès de la Fontsanta, que anava del carrer Bernat de 
Santaeugènia fins al carrer de la Soledat -on es troba aquesta casa- va ser obert gràcies a l'aprovació d'un pla l'any 1909 per 
edificar els solars de l'hort del Convent. La casa, per tant, seria posterior.

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: c/ Marquès de la Fontsanta, 31

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_129
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DENOMINACIÓ: c/ Marquès de la Fontsanta, 31

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_129
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DENOMINACIÓ: S'Escoleta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_130
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Col·legi Públic Ramon Llull. S'Escoleta

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Mestre Miralles, s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Escoleta d'infants

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Edifici construït sobre buc aïllat, de planta rectangular, d’una única alçada i coberta de dues vessants. Presenta una 
articulació simètrica de les obertures.
Totes les façanes estàn arrebossades, i en el cas de la façana principal, acolorida de blanc, el sòcol està acolorit de color 
salmó-ocre.
La façana principal es troba presidida per una llotja central, que ocupa gran part del primer aiguavés, a la qual s’accedeix a 
través de dos grans arcs rodons, que són els que formen la mateixa llotja. Aquests dos arcs rodons són fets amb les dovelles 
de marès i es troben units per una columna central, també amb els brancals de marès. En el carcanyol dels arcs, a la façana, 
hi ha un relleu de marès, on hi ha representat l’escut de Santa Maria del Camí. 
L’arcada que dóna accés a la llotja es troba flanquejada, en la façana principal, per dues finestres allindanades.
Un cop dins la llotja, hi trobem els diferents accessos a l’interior de l’edifici: de front, una vidriera amb dues portes 
allindanades dóna accés a les dues habitacions-compartiments en què es divideix el segon aiguavés; a dreta i a esquerra de 
la llotja hi trobem tres portals allindanats a cada banda, molt senzills. De l’interior de la llotja, també cal mencionar el sostre, 
embigat, i el sòcol, enrajolat. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

La façana lateral dreta es troba també arrebossada, però sense acolorit, i té dues finestres allindanades rectangulars molt 
senzilles.

De l’entorn, convindria destacar que l’edifici es troba envoltat per una clastra, de la que destaquen una petita bancada, en 
forma de L, adaptada per asseure els més petits, i també una cisterna, amb el coll de planta rectangular de marès revestit i la 
part superior de pedra viva. Sobre la cisterna hi ha carreus de marès, disposats de pla, que tapen parcialment l’obertura.
També convindria destacar les dues columnes de l’entrada a la parcel•la on s’aixeca l’escoleta, al carrer Mestre Miralles, que 
han estat reconstruïdes parcialment de forma relativament recent.

INTERVENCIONS: Les pròpies per anar adaptant l'escoleta a les diferents normatives relacionades amb educació. També 
esmentar la reconstrucció de les columnes de l’entrada a l’estat original feta recentment.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una reforma de la construcció es proposa que s’observin les següents 
proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits (arcs, llotja, portals, finestrals i finestres), així com les textures i colors dels revestiments 
originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de 

Criteri Periode Cronologia Anys

1.925Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Cisterna-

Escola-
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DENOMINACIÓ: S'Escoleta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_130
l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es 
podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const. 
En l’interior cal conservar el sistema de sostres, la morfologia i els materials de les obertures, així com 
també cal conservar els següents elements: cisterna, bancada i columnes de l’entrada.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques i la singulartitat d’aquest edifici, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre 
l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar-lo o distorsionar-ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de protecció 
que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: No identificat CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- GRAU VICH, Mateu (1982). Les escoles de Santa Maria  a  Coanegra (4).
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

Segons 'AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.', l'escoleta és de 1925, 
dissenyada per l'arquitecte Guillem Fortesa i construïda per Miquel Juan Mesquida 'Cabil·la', seguint els criteris del 
regionalisme, per ser destinada ja des del primer moment a guarderia. Hi ha més bibliografia al seu respecte en el punt 
'Bibliografia'.

ESTIL: regionalisme
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DENOMINACIÓ: S'Escoleta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_130
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DENOMINACIÓ: Cas Metge Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_131
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Miquel Cabot, 1

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Centre Cultural

Periode:
Modern

Cronologia:

Segles XVII_XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. La planta baixa consta d'un 
portal allindanat emmarcat per peces de pedra viva amb brancals, llinda i llindar d'una sola peça. La llinda és ampla i apareix 
motllurada en la part superior. Entra la llinda i els brancals hi ha dues motllures a cada costat formant una columna. A un 
costat de la façana veim una finestra molt llarga (quasi un portal) allindanada i emmarcada per peces de marès. Al primer pis 
trobam dues grans finestres allindanades amb ampit motllurat i emmarcament de marès. Altres elements de la façana són: 
incrustacions de pedretes de basalt dibuixant línies ondulades i el motiu d'una creu llatina. A un costat, una placa 
commemorativa a Miquel F. Cabot Serra. La cornisa és plana i la coberta, de teula àrab.

INTERVENCIONS: La fisonomia actual és el resultat de reformes realitzades al llarg dels segles XIX-XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una reforma de la construcció es proposa que s’observin les següents 
proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. 
En l’interior cal conservar el sistema de sostres, la morfologia i els materials de les obertures.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest casal es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Socio-cultural.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Cas Metge Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_131
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- (1991) Gran Enciclopedia de Mallorca (volum, 16). Mallorca: Promomallorca. 
- B.C. (abril 1999). Coanegra (170).
- VICH, Mateu (1991). El patrimoni arquitectònic  a  Coanegra (88).    
- (1999) Coanegra (167).

OBSERVACIONS:

- Actualment l'immoble ha estat rehabilitat i convertit en biblioteca municipal.
- A cas Metge Rei (a la Llar d'Ancians) es troba la finestra d'estil renaixentista de Can Quart.
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DENOMINACIÓ: Cas Metge Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_131

Pàgina 2902008



DENOMINACIÓ: Forn Gros

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_132
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Miquel Cabot, 9

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres, fent cap de cantó amb el carrer de Sant Jordi, de dues altàries (planta baixa i primer pis), que 
presenta una disposició asimètrica de les obertures.
FAÇANA: Parament arrebossat en color grisenc, amb faixes acolorides en color ataronjat. A la planta baixa té dos portals 
allindanats, amb llindar de pedra viva, i a l'esquerra una finestra molt senzilla.
En el primer pis apareix una porta balconera amb peanya motllurada, sostinguda per mènsules i amb barana de ferro forjat, 
flanquejada per una finestra. Altres elements que destaquen de la façana són un gran escopidor de pedra viva en el cap de 
cantó i el parament referit, amb faixes verticals que emmarquen la façana i una horitzontal. Els emmarcaments de les 
obertures també són de referit.
La façana lateral presenta un portal allindanat amb llindar de pedra viva, arrenglerat amb la finestra del primer pis, que apareix 
emmarcada de referit.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Escopidor de pedra-
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DENOMINACIÓ: Forn Gros

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_132

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Forn Gros

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_132

Pàgina 2932008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Miquel Cabot, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_133
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Miquel Cabot, 7

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal d'arc escarser amb llindar de pedra viva i brancals i dovelles de marès. El flanquegen dues 
finestres allindanades.
El primer pis consta d'una finestra balconera i dues finestres allindanades amb ampit de marès.
Tots els emmarcaments són de peces de marès.
La cornisa és motllurada.
La coberta és de teula àrab.
El parament és de paredat en verd.

INTERVENCIONS: La fisonomia actual és el resultat de reformes realitzades durant els segle XIX-XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Miquel Cabot, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_133
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Miquel Cabot, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_133
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DENOMINACIÓ: Ca Na Mates

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_134
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Miquel Cabot, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i coberta de dues vessants. La coberta és de teula 
àrab. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
FAÇANA: El parament està referit i té un sòcol de pedra viva. La coberta és de teula àrab amb cornisa lobulada. Portal 
d'accés amb brancals, llinda i llindar de pedra viva. La llinda té a la part interna una incisió que simula un arc conopial. En el 
primer pis trobam una finestra amb l'ampit motllurat i emmarcament de pedra viva, que repeteix l'esquema del portal. Sobre 
aquesta finestra apareix un finestró mixtilini, tancat amb un portaló de fusta i amb emmarcament referit de color vermell. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: S'aprecia una reforma recent.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Ca Na Mates

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_134
USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56
- VICH, Mateu (gener 1999). El patrimoni protegit  a  Coanegra (167).

OBSERVACIONS:

Segons Canyelles et al (2002:56): "Començant per la plaça de la Vila i voltants, trobam ca na Mates, can Quis, can Menut i 
can Beia, amb interessants portals de llinda de pedra i finestres petites amb motllures, probablement del segle XVII".

Catalogada any 1987 (fitxa 45): "Casa muy antigua del siglo XVII. Se conserva la ventana de la planta primera, añadiéndose 
posteriormente el desván superior. El portal de la planta baja fue modificado y se colocaron persianas en la primitiva ventana. 
Protecciones requeridas: Toda la fachada en su conjunto".

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Ca Na Mates

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_134
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DENOMINACIÓ: c/Miquel Dolç, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_135
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Miquel Dolç, 5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb el buc construït fent cap de cantó, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis), amb la coberta en forma de teulada de més de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i presenta sòcol folrat de pedra viva. Compta amb una imposta horitzontal de pedra de Santanyí, 
motllurada, situada entre les dues alçàries existents. Totes les obertures, excepte el portal major, tenen l’emmarcament 
ressortit de pedra de Santanyí. 
A la façana principal, que dóna al carrer Miquel Dolç, hi trobem el portal major. Es tracta d’un portal d’arc rodó, amb brancals 
de pedra viva, dovelles de pedra de Santanyí, amb molt de regràs, i llindar de pedra viva. El portal apareix flanquejat per sis 
finestres rectangulars, tres a cada costat, que no segueixen una distribució regular. Una portassa allindanada de nova factura 
a l’extrem esquerre de la façana completa les obertures d’aquesta planta. 
El primer pis consta de dos balcons amb la peanya motllurada de pedra de Santanyí. Dos portals balconers donen accés a 
cadascun d’aquests balcons, que tenen barana de ferro forjat. També en el primer pis hi trobem quatre finestres allindanades 
quadrangulars, que compten amb ampit de pedra, igual que la resta d’obertures.

Façana lateral:
A la façana lateral es repeteix el mateix estil, materials i parament que a la principal. A la planta baixa hi trobem quatre 
finestres allindanades rectangulars, mentre que al primer pis hi ha dues finestres allindanades quadrangulars i un balcó amb 
la peanya motllurada de pedra de Santanyí, barana de ferro forjat i dues portes balconeres que hi donen accés.
La cornisa, tant a la façana principal com a la lateral, consisteix en una volada de fusta, embigada, i la coberta és de teula àrab

INTERVENCIONS: Consolidació

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Miquel Dolç, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_135
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

ESTIL : popular
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DENOMINACIÓ: c/Miquel Dolç, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_135

Pàgina 3022008



DENOMINACIÓ: c/Miquel Dolç, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_135

Pàgina 3032008



DENOMINACIÓ: c/Molinets, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_136
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets, 9

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge entre mitgeres de planta rectangular, alçada de dos cossos i coberta de dues vessants. 
A la planta baixa hi ha el portal major amb brancals i llinda de pedra viva, flanquejat per una finestra rectangular amb 
emmarcament de referit. 
Al primer pis dues finestres rectangulars amb l´emmarcament referit. Totes les obertures són asimètriques respecte al eix 
central de l´edifici. 
Cal destacar la vorera que existeix entre la façana principal i el carrer Molinets.

INTERVENCIONS: - Aixecament de la coberta de la façana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

No s'aprecien-
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DENOMINACIÓ: c/Molinets, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_136
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: c/Molinets (entre els núm. 13-15)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_137
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets (entre els núm. 13-15)

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Cotxera

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d'arc carpanell amb l'emmarcament a base de pedres de marès i escopidors de pedra viva. Es troba flanquejat per 
dos finestrons allindanats, un d'ells tapiat, emmarcats per peces de marès.
A un costat de la façana a l'esquerra es conserva una petita ménsula, sobre la qual un petit orifici serveix de desaiguament.
La façana acaba en la part superior en una línia motllurada a la manera de cornisa.
Cal remarcar la cadena cantonera de carreus escairats.
Els paraments són de paredat en verd amb amples restes de morter. Al costat de la portassa hi ha una pedra fermadora

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Escopidor de pedra-
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DENOMINACIÓ: c/Molinets (entre els núm. 13-15)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_137
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Possiblement fou un molí de sang a causa de la seva estructura. Actualment sense torre.

Erosió-

Revestiments-

No-

Restauració-
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DENOMINACIÓ: c/Molinets (entre els núm. 13-15)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_137

Pàgina 3082008



DENOMINACIÓ: c/Molinets, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_138
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 03/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets, 60

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode: Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge que fa cap de cantó, de planta rectangular, construït amb la tècnica de pedra en verd. Consta de dos altures; planta 
baixa i primer pis, i la coberta d´un aiguavés. 
Façana de paredat en verd, amb una disposició asimètrica de les obertures. Portal major amb brancals i llinda de marès 
disposat de forma asimètrica al conjunt de la edificació. A la planta baixa ens trobem amb un finestró quadrat situat a la part 
dreta del portal amb emmarcament de marès emblanquinat. El porxo presenta altre finestró similar al de la planta baixa amb 
l´ampit molt senzill. Al costat del portal major hi ha una pedra fermadora.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Indeterminat Segle XVIII

Fonts bibliogràfiques Indeterminat Segle XVIII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Molinets, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_138
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Abandonament-
Erosió-

Revestiments-

No-

Rehabilitació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: c/Molinets, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_138

Pàgina 3112008



DENOMINACIÓ: Can Pereta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_139
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Mossèn Joan Vich Salom, 28

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà de reminiscències modernistes organitzada en planta baixa, primer pis i porxo.
Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat amb els brancals de marès, flanquejat per dues finestres i dos portals allindanats. 
Els emmarcaments apareixen referits en relleu amb clau i trencaaigües motllurat i adornat amb motius geomètrics i florals.
El primer pis consta d'una porta balconera central amb barana de ferro forjat i peanya motllurada amb dues mènsules a sota 
adornades amb motius florals; flanquejada per dues finestres allindanades i dues finestres balconeres. Els emmarcaments 
són iguals que els de la planta baixa, excepte el de la porta balconera que du un escut en el trencaaigües.
El porxo consta de cinc finestrons en forma d'arc escarser molt rebaixat i en el clau tenen un detall ornamental de tipus floral.
La cornisa és motllurada i apareix adornada amb deu carteles distribuïdes de forma regular seguint l'eix vertical de les 
obertures.
Altres elements de la façana són les dues faixes verticals i les dues línies d'imposta horitzontals en relleu.
La coberta és de teula àrab.
El parament apareix referit amb sòcol pintant de color grisenc.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits així com la seva ornamentació, les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element 
catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar 
la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la singularitat d’aquest casal es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Can Pereta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_139
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Conserva la façana d'estil modernista d'inicis del segle XX.
- Destaca la gran simetria en la disposició dels elements arquitectònics i ornamentals de la façana.
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DENOMINACIÓ: Can Pereta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_139

Pàgina 3142008



DENOMINACIÓ: Sa Rectoria

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_140
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura religiosa

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Mossèn Joan Vich i Salom, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Religiós

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segona meitat s. XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Edifici de grans dimensions adossat a l'església parroquial. S'organitza en base a tres altàries (planta baixa, primer pis i 
porxo) i set eixos verticals. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
Buc rectangular, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos i coberta a dues vessants. Coberta és de teula àrab 
amb cornisa motllurada.
FAÇANA: La façana és de paredat comú, sense sòcol ni arrebossat. El portal d'accés és d'arc escarser, amb emmarcament 
de marès i llindar de pedra. Apareix flanquejat per una finestra amb ampit de marès i una portassa d'arc carpanell amb 
brancals de pedra viva i dovelles de marès a la part dreta, i a l'esquerra dues finestres allindanades amb ampit de marès. A 
l'extrem esquerre trobam dues obertures tapiades, una corresponent a un arc carpanell i l'altra a una porta allindanada amb 
dovelles de marès.
En el primer pis, dues finestres balconeres i cinc finestres allindanades, una d'elles sense persiana. Totes les obertures tenen 
emmarcaments de marès, i les finestres ampit de marès llis. El porxo té sis obertures amb forma d'arc de mig punt.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: S'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

1864Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Rectoria-
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DENOMINACIÓ: Sa Rectoria

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_140
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Eclesiàstic CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- (novembre 1990) Sa Rectoria  a  Coanegra (47).

OBSERVACIONS:

Catalogada any 1987 (fitxa 11): "Casa adosada a la parroquia, destinada a vivienda del rector. Data de la segunda mitad del 
siglo XIX (a. 1864). Fue construida en tiempos del rector Caldentey. Fachada austera en su conjunto. Protecciones 
requeridas: la casa en su conjunto"

Erosió-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Sa Rectoria

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_140

Pàgina 3172008



DENOMINACIÓ: Sa Rectoria

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_140
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DENOMINACIÓ: c/Mossèn Joan Vich, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_142
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Mossèn Joan Vich, 14

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació simètrica de les obertures. La planta baixa consta 
d'un portal allindanat amb els brancals de pedra viva, flanquejat per dues finestres allindanades. El primer pis consta d'una 
finestra balconera i dues finestres allindanades amb l'ampit motllurat. El porxo consta de tres finestres amb forma d'arc 
escarser amb l'ampit llis. Altres elements de la façana són les dues faixes verticals i les dues línies d'imposta horitzontals en 
relleu de marès. La cornisa és lobulada i la coberta, de teula àrab. El parament apareix referit i molt erosionat. A la façana 
lateral es troba el celler que exteriorment consta d'una portassa d'arc carpanell amb els brancals de pedra viva i les dovelles 
de marès. A l'esquerra, una gran finestra allindanada (tipus païssa) amb l'ampit de pedra viva i la llinda de fusta.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la singularitat d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Mossèn Joan Vich, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_142
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: c/Mossèn Joan Vich, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_142
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DENOMINACIÓ: Sa Fàbrica

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_143
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Nou, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode: Cronologia:

Segles XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana amb planta baixa, primer pis i porxo. La divisió ve determinada per faixes horitzontals gairebé desdibuixades. 
Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La planta baixa té dos portals allindanats, i en el primer pis trobam una finestra balconera amb barana de ferro forjat i persiana 
de fusta, flanquejada per una finestra amb l'ampit de marès motllurat. El porxo té tres finestres, originalment emmarcades de 
marès.
La façana està coronada per una cornisa motllurada de marès, i el parament està referit, amb sòcol de cimentat gratellós.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest casal es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Sa Fàbrica

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_143
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- No hem vist l'interior.
- Façana originalment més ampla, per la qual cosa la cornisa està interrompuda. Abans era una fàbrica i ara són habitatges.

Pàgina 3232008



DENOMINACIÓ: Can Metleta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_144
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/d'Oleza, 6a, 6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Escoleta

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures. L'element que 
romp l'eix de simetria és un portal allindanat, a la part esquerra de la façana, de factura recent. El portal principal és allindanat, 
amb brancals i llindar de pedra viva i dovelles de marès, flanquejat per dues finestres allindanades. Al primer pis, finestra 
balconera, flanquejada per dues finestres allindanades. El parament està paredat en verd, amb sòcol de pedra viva, i la 
coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva restitució a l’estat original i que únicament 
siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o 
caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe 
favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

Casa urbana-

Pàgina 3242008



DENOMINACIÓ: Can Metleta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_144
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- No hem vist l'interior.

Pàgina 3252008



DENOMINACIÓ: Can Metleta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_144

Pàgina 3262008



DENOMINACIÓ: Can Beia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_145
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Oleza, 4

ACCÉS: A peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Restaurant (bar)

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat emmarcat per peces de pedra viva amb un conopi al centre; flanquejat per una 
petita finestra allindanada i una altra més ampla també allindanada. A un costat hi ha un portal d'accés de les plantes 
superiors de forma allindanada.
El primer pis consta  d'una porta balconera i dues finestres allindanades que donen a un mateix balcó amb peanya senzilla i 
barana de ferro forjat.
En el porxo es troben tres finestrons.
Totes les obertures (excepte el portal) estan tancats per persiana mallorquina i els emmarcaments apareixen referits.
La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab.
Els paraments apareixen referits.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar el portal i la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les 
estructures originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Socio-cultural.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Portal forà-

Pàgina 3272008



DENOMINACIÓ: Can Beia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_145
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- 1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- (novembre 1990) Sa Rectoria  a  Coanegra (47).
- (1985). Els cafés de Santa Maria (II)  a  Coanegra (23).
- (1991). VICH, Mateu. El patrimoni arquitectònic  a  Coanegra (88).

OBSERVACIONS:

- Actualment la planta baixa ha estat rehabilitada en bar.
- La façana ha sofert una important reestructuració de les obertures.
- No obstant això, s'ha mantingut el portal de pedra viva probablement del segle XVII.

Pàgina 3282008



DENOMINACIÓ: Can Vinagre

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_146
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Oleza, 3

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo, que presenta una disposició simètrica de les obertures. Portal 
d'accés allindanat, amb grans brancals d'una sola peça i llindar de pedra viva, flanquejat per dues finestres. En el primer pis 
apareix una porta balconera amb peanya motllurada i barana de ferro forjat, flanquejada per dues finestres balconeres amb 
ampit de marès motllurat. En el porxo trobam tres finestrons amb forma d'arc escarser i ampit de marès motllurat. Altres 
elements significatius de la façana són els emmarcaments de les obertures i les faixes verticals i horitzontals que són de 
marès. El parament està referit, amb sòcol enllosat, i la coberta és de teula àrab. A la façana lateral apareixen dos volums 
diferenciats: el primer, que segueix el mateix esquema que la façana principal, presenta dues obertures a la planta baixa: un 
portal allindanat amb llindar de pedra viva i una finestra balconera amb barana de ferro forjat. En el primer pis té una finestra 
allindanada amb ampit de marès motllurat, mentre que en el porxo es repeteix l'esquema de tres finestrons amb forma d'arc 
escarser. El segon volum, d'una sola planta, pertany a un celler, i consta d'una portassa d'arc carpanell i d'un portal allindanat. 
Aquestes dues obertures estan coronades per una balustrada.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest casal es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 3292008



DENOMINACIÓ: Can Vinagre

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_146
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- GRAU I VICH, Mateu (1982). Llet d'ametla  a  Coanegra (3).

OBSERVACIONS:

- A la façana lateral (carrer Paborde Jaume) existeix encara, degudament modernitzat, el celler de Can Vinagre.
- Molí de fer llet d'ametla.
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DENOMINACIÓ: Can Vinagre

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_146

Pàgina 3312008



DENOMINACIÓ: Son Net

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_147
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Cas Compte

DATA DE REGISTRE: 09/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sta. Catalina Thomas

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal noucentista organitzat en planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat amb llindar de pedra viva; i dues finestres allindanades amb barana de ferro forjat.
El primer pis consta d'una porta balconera amb barana de ferro forjat i peanya motllurada amb dues mènsules a sota; i dues 
finestres allindanades amb l'ampit llis.
El porxo consta de tres finestres apaïsades.
Altres elements de la façana són les dues faixes verticals i les dues línies d'imposta horitzontals referides.
La façana lateral segueix el mateix esquema que la principal però es perllonga en dos cossos més adossats, en els que 
trobem una portassa d'arc escarser i una finestra (tipus païssa) amb l’ampit de fusta; així mateix un terrat tancat amb 
balustrada de balustres i, en el cos de més a la dreta, una cornisa motllurada.
La cornisa és llisa.
La coberta és de teula àrab.
Els paraments són de paredat en verd amb els emmarcaments de marès.
Interiorment conserva una porta vidriera amb vidres de color de caire modernisme.
A la part posterior de l'immoble es troba un recinte enjardinat parcialment empedrat amb una cisterna que conserva el jai i la 
corriola.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Cisterna-

Portassa-

Pàgina 3322008



DENOMINACIÓ: Son Net

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_147

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- VICH, Mateu (març 1999). El patrimoni protegit (V)  a  Coanegra (169).

OBSERVACIONS:

- Antigament tenia celler.
- Interiorment conserva una porta vidriera am vidres de colors d'estil modernista.
- Les finestres de la planta baixa de la façana lateral tenen un emmarcament més llarg del que correspon.

Obres privades-

No s'aprecien-

No-

Manteniment de la neteja-

Pàgina 3332008



DENOMINACIÓ: Son Net

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_147

Pàgina 3342008



DENOMINACIÓ: Son Net

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_147

Pàgina 3352008



DENOMINACIÓ: c/ Onofre Jaume de Coanegra, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_148
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Onofre Jaume de Coanegra, 15

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar que fa cap de cantó. La façana és de tres cossos; planta baixa, primer pis i porxo, i la coberta de terrat 
El parament és files de carreus arrebossats.
La planta baixa té un portal en llinda i dues finestres balconeres a cadascun dels costats. A la dreta trobem la portassa d’arc 
escarser. El primer pis presenta dues portes balconeres que donen a un mateix balcó amb peanya motllurada de pedra, 
flanquejat per dues finestres balconeres i amb barana de ferro. A ambdós costats del balcó hi ha una finestra rectangular 
balconera.  El porxo té quatre finestrons rectangulars molt senzills.
Totes les obertures tenen emmarcaments de referit pintat de color blanc. La façana està coronada per un terrat rematat amb 
unes pilastres unides mitjançant una barana nova amb motius ornamentals simètrics.

INTERVENCIONS: Neteja de la façana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

Criteri Periode Cronologia Anys

1880-1900Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

1880-1900Elements const. Concret Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/ Onofre Jaume de Coanegra, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_148
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: c/ Onofre Jaume de Coanegra, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_148

Pàgina 3382008



DENOMINACIÓ: Can Menut

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_149
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 14

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Restaurant (bar)

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat emmarcat per peces de pedra viva; cal remarcar aquí la creu incisa a la clau del 
portal. Flanquejant-lo es troba un portal allindanat amb el llindar de pedra viva i un altre de petit d'arc escarser.
El primer pis consta de tres finestres allindanades amb l'ampit motllurat de nova factura.
La coberta és de teula àrab.
El parament apareix referit amb sòcol a base de lloses de pedra.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Menut

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_149
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca:  Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Actualment la planta baixa ha estat rehabilitada en bar.
- Així mateix s'ha realitzat una reestructuració de les obertures tot conservant l'emmarcament antic del portal d'entrada a base 
de peces de pedra viva.

Pàgina 3402008



DENOMINACIÓ: Can Menut

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_149

Pàgina 3412008



DENOMINACIÓ: Can Metleta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_150
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, s/n (entre 15 i 17)

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Escoleta

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d'arc carpanell amb brancals i escopidors de pedra viva, i dovelles de marès. El parament està paredat en verd, 
coronat per una cornisa llisa.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest element patrimonial es proposa la seva reconstrucció o la restitució 
a l’estat original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre aquest element que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Casa urbana-

Pàgina 3422008



DENOMINACIÓ: Can Metleta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_150
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 3432008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_151
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 16 i 16a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, fent cantonada amb el carrer Llarg, de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i coberta de 
dues vessants. La coberta és de teula àrab. Presenta una articulació simètrica de les obertures, només trencada per un portal 
de factura posterior.
FAÇANA: El parament està paredat en verd i la coberta és de teula àrab. El portal d'accés és allindanat, amb brancals i 
dovelles de marès i llindar de pedra viva, flanquejat per dues finestres. A la dreta apareix un portal que serveix per accedir al 
primer pis.
En el primer pis trobam una porta balconera amb peanya motllurada sostinguda per dues mènsules i barana de ferro forjat, 
flanquejada per dues finestres molt senzilles. Totes les obertures del primer pis tenen emmarcaments de peces irregulars de 
marès. El porxo té tres finestres apaïsades emmarcades de marès.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVII

Casa urbana-

Escopidor de pedra-

Pàgina 3442008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_151

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56

OBSERVACIONS:

- Originalment era un sol habitatge.
Segons Canyelles et al (2002:56): "Començant per la plaça de la Vila i voltants, trobam ca na Mates, can Quis, can Menut i 
can Beia, amb interessants portals de llinda de pedra i finestres petites amb motllures, probablement del segle XVII".

Erosió-

Consolidació-

Pàgina 3452008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_151

Pàgina 3462008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_151

Pàgina 3472008



DENOMINACIÓ: Portassa del carrer Paborde Jaume

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_152
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ del Paborde Jaume, s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Portassa

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d'arc escarser amb brancals i dovelles de marès. El parament està paredat en verd i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

La totalitat de l'element que inclou: morfologia, materials, tècniques constructives i dimensions.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La restauració o consolidació mantenint inalterables els elements a preservar.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROTECCIÓ

Portassa-

Pàgina 3482008



DENOMINACIÓ: Portassa del carrer Paborde Jaume

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_152

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 3492008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_153
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 19

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, entre mitgeres, construïda en la tècnica de la pedra en verd referida. Coberta amb teulada de teula mora cap al 
forntis.
FAÇANA: dividida en dos cossos i tres  carrers marcats per la verticalitat dels buits. Casa urbana de planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta de tres  portals de llinda plana amb l'emmarcament fent una decoració en relleu. Tot aquest cos està 
marcat per un sòcol de pedra en verd.
El primer pis s’obren dues finestres rectangulars i en vertical i un balcó sobre el portal major amb el balcó de peanya 
motllurada i barana de ferro forjat. 
Tots els emmarcaments tenen la mateixa decoració que recorda al modernisme popular.
Sota la cornisa hi ha mènsules motllurades.
La coberta és de teula àrab.
INTERIOR: no ha estat possible la seva visita.

INTERVENCIONS: La morfologia actual de l'edifici és resultat de reformes realitzades al llarg del segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_153

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- No hem vist l'interior.

Pàgina 3512008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_153

Pàgina 3522008



DENOMINACIÓ: Cas Quis

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_154
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 12

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat i coberta de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
FAÇANA: El parament està paredat en verd, coronat per una cornisa lobulada i coberta de teula àrab. El portal d'accés té 
brancals i llinda de pedra viva. El llindar és de nova factura. A la dreta té una finestra amb ampit motllurat i emmarcament de 
pedra viva. En el primer pis apareixen tres finestres emmarcades de marès i amb ampit motllurat, que es tanquen amb portes 
cegues. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: S'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVII

Casa urbana-

Pàgina 3532008



DENOMINACIÓ: Cas Quis

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_154

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Interior reformat.
Segons Canyelles et al (2002:56): "Començant per la plaça de la Vila i voltants, trobam ca na Mates, can Quis, can Menut i 
can Beia, amb interessants portals de llinda de pedra i finestres petites amb motllures, probablement del segle XVII".

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 3542008



DENOMINACIÓ: Cas Quis

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_154

Pàgina 3552008



DENOMINACIÓ: Cas Quis

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_154

Pàgina 3562008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 21

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_155
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 21

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
Portal d'accés d'arc escarser, amb brancals i dovelles de marès i llindar de pedra viva, flanquejat per dues finestres 
allindanades: la de la dreta originalment era una portassa d'arc carpanell, i la de l'esquerra està emmarcada per peces 
irregulars de marès.
A nivell del terra té dues obertures enreixades que corresponen a un soterrani.
En el primer pis apareix una porta balconera amb peanya motllurada i barana de ferro forjat, flanquejada per dues finestres 
allindanades.
El porxo té tres finestres emmarcades de marès: una és allindanada i de majors dimensions que les altres dues, que són dos 
finestrons amb forma d'arc de mig punt.
Altres elements significatius de la façana són un escut de nova factura amb una flor de lis i cadenes cantoneres de carreus.
El parament està paredat en verd, i la coberta és de teula àrab amb cornisa lobulada.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

Casa urbana-

Pàgina 3572008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 21

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_155
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- No hem vist l'interior.
- Reestructuració : ampliació (s'ha aixecat un pis).
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 21

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_155

Pàgina 3592008



DENOMINACIÓ: Can Consell

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_156
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Paborde Jaume, 11

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat i coberta de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. 
La coberta és de teula àrab amb cornisa lobulada.
FAÇANA: El parament està referit, molt deteriorat per la humitat.
Portal d'accés allindanat, amb llindar de pedra viva i emmarcament de marès, flanquejat per dues finestres allindanades, la de 
l'esquerra emmarcada de referit. També a l'esquerra, portassa d'arc escarser amb brancals i dovelles de marès.
En el primer pis apareixen dues finestres allindanades, emmarcades de marès i amb ampit motllurat. Una es tanca amb 
persiana de fusta i l'altra amb portaló cec.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segles XVII-XVIII

Casa urbana-

Pàgina 3602008



DENOMINACIÓ: Can Consell

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_156
USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- No hem vist l'interior.

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-

Pàgina 3612008



DENOMINACIÓ: Can Consell

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_156

Pàgina 3622008



DENOMINACIÓ: Can Ferrer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_157
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 4

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat amb llindar de pedra viva i emmarcament també de pedra viva. El flanquegen 
dues finestres allindanades.
El primer pis consta d'una porta balconera amb barana de ferro forjat i peanya motllurada; flanquejada per dues finestres 
allindanades amb ampit motllurat.
La cornisa és motllurada.
La coberta és de teula àrab.
El parament apareix referit amb sòcol d'enllosat de pedres.
Adossat a la façana hi ha un altre cos de planta baixa on es troba un portal allindanat; la seva coberta és un terrat, al qual 
s'accedeix a través d'un portal allindanat situat al primer pis del volum principal.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

Casa urbana-

Pàgina 3632008



DENOMINACIÓ: Can Ferrer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_157
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Se constata una reestructuració exterior parcial, concretament de la finestra de l'esquerra.

Pàgina 3642008



DENOMINACIÓ: Can Ferrer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_157

Pàgina 3652008



DENOMINACIÓ: Posada de S'Arbossar

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_158
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 10, 10A, 10B, 10C

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa, primer i segon pis. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal de mig punt amb els brancals i el llindar de pedra viva; quatre portals allindanats, dos d'ells 
amb llindar de pedra viva i dues finestres allindanades.
El primer pis consta de quatre finestres allindanades, dues d'elles encara amb l'ampit original motllurat; i una finestra 
balconera amb la barana de ferro forjat.
El porxo consta de tres finestrons de forma mixtilínia.
La cornisa és motllurada.
La coberta és de teula àrab.
El parament apareix referit amb el sòcol de cimentat gratallós.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest casal es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Posada de S'Arbossar

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_158

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.
- (desembre 1996) S'Arboçar de Coanegra  a  Coanegra (144).

OBSERVACIONS:

- Abans era l'antiga posada de S'Arbossar, que ho va esser fins a les darreries dels segle XIX, més tard va esser quarter de la 
guàrdia civil.
- La façana ha sofert canvis, sobretot a la planta baixa, de reestructuració de les obertures.

Pàgina 3672008



DENOMINACIÓ: Posada de S'Arbossar

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_158

Pàgina 3682008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_159
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 20

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat i coberta de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. 
La coberta és de teula àrab. 
FAÇANA: El parament és de paredat en verd. La cornisa és llisa. Totes les obertures es tanquen amb persiana mallorquina. 
La planta baixa consta d'un portal d'arc deprimit còncau, emmarcat per peces de marès i llindar de pedra viva; flanquejat per 
dues finestres allindanades emmarcades per peces de marès.
El primer pis consta d'una finestra balconera amb barana de ferro forjat i dues finestres allindanades amb l'ampit original 
motllurat, emmarcades per peces de marès.
El porxo consta de tres finestres apaïsades amb l'ampit llis.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Consolidació

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segles XVII-XVIII

Casa urbana-

Pàgina 3692008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_159
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Queden restes d'un emmarcament anterior que correspon a una finestra allindanada a la planta baixa, actualment cegada.

Obres privades-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Manteniment de la neteja-

Pàgina 3702008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_159

Pàgina 3712008



DENOMINACIÓ: Can Matgí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_160
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Cas Metge Verd

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 3 i 3A

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal noucentista organitzat en planta baixa, primer i segon pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures, 
exceptuant la planta baixa en que les obertures no segueixen un mateix ritme.
Actualment l'edifici es troba dividit en dues propietats diferents, que es distingeixen exteriorment pel color de la persiana.
La de l'esquerra compta, a la planta baixa, d'un portal allindanat i dues finestres també allindanades amb trencaaigües, davall 
de les quals hi ha una obertura apaïsada situada al nivell del sòcol.
El primer pis consta d'una porta balconera central amb barana de ferro forjat i peanya motllurada amb trencaaigües; 
flanquejada per dues finestres allindanades amb ampit motllurat i trencaaigües. El porxo compta amb tres finestres apaïsades 
amb l'ampit motllurat.
A la propietat de la dreta es troben a la planta baixa dos portals allindanats, el central sense trencaaigües, i una finestra 
balconera amb barana de ferro forjat i trencaaigües.
El primer pis consta d'una porta balconera central amb barana de ferro forjat i peanya motllurada amb dues mènsules a sota; 
la flanquegen dues finestres allindanades amb l'ampit motllurat i trencaaigües.
El porxo consta d'una finestra allindanada central i dues finestres apaïsades amb l'ampit motllurat.

Totes les obertures, d'una i altra propietat, apareixen emmarcades de marès. Altres elements de la façana, en conjunt, són les 
dues faixes verticals en relleu de marès i les dues línies d'imposta en relleu motllurades també de marès. Cal dir també que 
baix dels ampits de les finestres hi ha un adorn arquitectònic, en concret una peça de marès de base rectangular que compta 
amb incisions geomètriques formant un rectangle.
La cornisa es motllurada, davall la qual es troben dotze carteles disposades simètricament  seguint l'eix de les obertures 
existents.
La coberta és de teula àrab.
Els paraments apareixen referits amb esgrafiats imitant carreus amb sòcol de peces de pedra viva.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

Casa urbana-

Pàgina 3722008



DENOMINACIÓ: Can Matgí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_160
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest casal, es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Actualment la casa esta dividida en dues propietats.

Pàgina 3732008



DENOMINACIÓ: Can Matgí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_160

Pàgina 3742008



DENOMINACIÓ: Col·legi Públic Melcior Rosselló Simonet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_161
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça Andreu Torrens

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Escola Pública

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Edifici destinat a col·legi públic organitzat a partir d'una planta baixa en la que es troben les diverses dependències i aules del 
centre.
Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un gran portal allindanat i atrompetat amb emmarcament de marès. El flanquegen sis finestres (tres a 
cada costat) allindanades amb l'emmarcament de marès.
Anterior a la façana hi ha un recinte enjardinat al centre del qual es troba una escala emmacada de dos trams que dóna accés 
a l'entrada.
La cornisa és motllurada.
La coberta és de teula àrab.
Els paraments apareixen íntegrament referits.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és resultat de reformes realitzades al llarg del segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta escola es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

Escola-
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DENOMINACIÓ: Col·legi Públic Melcior Rosselló Simonet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_161
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Estat Central CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- GRAU VICH, Mateu (1982) Les Escoles de Santa Maria  a  Coanegra (4).
- CANYELLES CRESPÍ, Martí (2000). L'Ensenyança a Santa Maria del Camí  a  II Jornades d'Estudis Locals. Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Col·legi Públic Melcior Rosselló Simonet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_161
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DENOMINACIÓ: Plaça dels Caiguts, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_162
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels caiguts, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat i coberta de dues vessants. Presenta una articulació simètrica de les obertures. La 
coberta és de teula àrab. 
FAÇANA: El parament s'organitza en base a tres acabats diferents: sòcol enllosat, carreus de marès a la planta baixa i 
carreus de marès més grossos al primer pis.
La coberta és de teula àrab, amb cornisa motllurada.
El portal d'accés és allindanat, flanquejat per dues finestres amb ampitador i persianes de fusta. En el primer pis l'eix de 
simetria ve determinat per una porta balconera amb peanya motllurada i barana de ferro forjat. En els laterals té dues 
finestres, amb incisions geomètriques a la part inferior.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Plaça dels Caiguts, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_162
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- No hem vist l'interior.

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Plaça dels Caiguts, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_162

Pàgina 3802008



DENOMINACIÓ: Ca l'Amo en Guillem Calafat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_163
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça caiguts, 1

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa, primer i segon pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal d'arc deprimit convex amb les rebranques de marès amb escopidors i un colcador de pedra 
viva. El flanquegen dues finestres allindanades amb les rebranques de marès i trencaaigües.
El primer pis consta d'una porta balconera central amb peanya motllurada amb tres mènsules a sota i barana de ferro forjat de 
motius geomètrics; flanquejada per dues finestres allindanades amb ampit motllurat. Els emmarcaments són de marès.
El segon pis de nova factura presenta una gran obertura rectangular que dóna pas a un terrat al qual comuniquen les 
obertures del segon pis.
Altres elements de la façana són les dues faixes verticals laterals en relleu, així com les dues línies d'imposta horitzontals 
motllurades.
La cornisa és motllurada i la coberta, de teula àrab. El parament és a base d'enllosat de pedres amb sòcol de pedra viva.

A l'interior cal remarcar l'empedrat que permetia l'accés dels carros, així com l'emmacat del pati interior.
Cal remarcar també l'existència d'un arc carpanell rebaixat de marès situat a la paret mestre.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades al llarg del segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Ca l'Amo en Guillem Calafat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_163
USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- GRAU VICH, Mateu (gener 1999) El patrimoni protegit (III)  a  Coanegra (167).  
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- S'ha ampliat l'altària de l'immoble afegint un altre cos damunt del segon pis.
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_164
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels caiguts, s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Portassa

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d'arc de mig punt molt rebaixat, amb brancals i dovelles de marès. Parament paredat en verd i coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

L'element en la seva totalitat que comprén: morfologia, dimensions, materials i tècniques constructives.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Les que vagin dedicades al manteniment i recuperació de la morfologia original respectant els elements 
destacats a preservar.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROTECCIÓ

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_164

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Can Fuster

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_165
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça de Can Fuster, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Segona residència

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal noucentista organitzat en planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d’un portal allindanat amb els brancals i el llindar de pedra viva i llinda de marès amb dovelles 
esgrafiades. A la dreta una finestra balconera. A l’esquerra dos portals allindanats i una finestra allindanada, obertures 
aquestes que donen a un recinte enjardinat separat del costat dretà per un mur situat perpendicularment a l’eix de la façana 
principal i dotat d’una reixa de ferro forjat segmentat en columnes.
El primer pis consta d’una porta balconera amb barana de ferro forjat i peanya motllurada; flanquejada a la dreta per dues 
finestres balconeres i a l’esquerra per tres finestres també balconeres, totes allindanades i emmarcades de marès amb 
dovelles incises.
El porxo consta de cinc finestres apaïsades i una allindanada, emmarcades de marès.
Altres elements de la façana són les cadenes cantoneres de carreus escairats i una de central també de carreus.

La façana lateral consta a la planta baixa d’una portassa allindanada amb un ull de bou a un costat i una portassa d’arc 
carpanell. A l’esquerra una finestra balconera. A la dreta, enfront de la portassa, es troba una porxada amb arcades i un terrat 
de coberta tancat amb balustrada de balustres.
El primer pis consta d’una finestra balconera i dues portes balconeres, una d’elles amb balcó de balustrada de balustres i 
l’altre que dóna al terrat de damunt la porxada.
El porxo consta de tres finestres allindanades.
Tots els emmarcaments són de marès i les obertures apareixen tancades amb persiana mallorquina.
La cornisa és llisa, i els paraments són de paredat en verd.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Fuster

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_165
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal. En els elements ja catalogats, s’haurà de fixar aquest àmbit si no el tenen o 
ampliar-lo si és necessari

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Possiblement hi ha celler que no s´ha pogut visitar. 
- La casa fou construïda a començaments del segle XIX per Catalina Fuster. Els Fuster foren una familia de mercaders que 
s´havien establit a Santa Maria als anys centrals del segle XVII. Fou ampliada i reformada a finals del segle XIX.

Obres privades-

No s'aprecien-

No-

Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Can Fuster

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_165
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DENOMINACIÓ: Can Brotat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_166
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça de Can Fuster, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana aïllada de planta rectangular amb alçat de tres cossos excepte la part dreta de la casa on hi ha únicament dos 
cossos. La coberta és de dues vessants i el parament de la façana està pintat de color rosa, i té un sòcol revestit de pedra de 
diversos colors. 
A la planta baixa, portal d’accés amb brancals i llindar de pedra viva, flanquejat per dues finestres balconeres i una finestra 
rectangular de menors dimensions situada a la part dreta.
En el primer pis trobam dues portes balconeres que donen a un mateix balcó amb peanya de ferro forjat i arrambador d’estil 
mallorquí. A l’esquerra té una finestra balconera, i a la dreta dues finestres senzilles. Totes les obertures són allindanades, 
amb emmarcament de referit esgrafiat.
El porxo presenta tres finestrons d´arc escarser.

INTERVENCIONS: Reforma recent.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Balcó. En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les 
estructures originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni 
l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Escopidor de pedra-

Pàgina 3882008



DENOMINACIÓ: Can Brotat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_166

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- BESTARD, Andreu (desembre 1988). Can Pau i Can Brotat  a  Coanegra (56).
- BESTARD, Andreu (gener 1989). Can Pau i Can Brotat  a  Coanegra (57).

OBSERVACIONS:

- Casa que es troba molt modificada.
- El sòcol revestit de pedra de diversos colors és un afegit relativament recent.
- Antigament era una possessió que el 1834 es va vendre al notari Miquel Brotat que li va proporcinar el nom, i que va millorar 
considerablement les cases, especialment el celler.

No s'aprecien-

No-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Can Brotat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_166

Pàgina 3902008



DENOMINACIÓ: Rector Castanyer, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_167
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Rector Castanyer, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, adossat a la dreta del qual hi ha una portassa i una paret d’esquena d’ase que arriba fins el 
cap de cantó amb el carrer Sol. Es troba realitzat en la tècnica de paredament en verd. L’edifici principal té alçat de dos 
cossos amb coberta a dues vessants, si bé la portassa és d’un cos amb teulada a un vessant, que mira cap al jardí que hi ha 
darrera la paret de tancament de la parcela, d’esquena d’ase.
FAÇANA: La façana principal presenta paredat comú, referit en blanc, excepte el sòcol que està referit en color gris. Presenta 
portal de llinda i dues finestres rectangulars de llinda a la planta baixa, mentre en el primer pis hi ha tres finestres de llinda 
amb ampit de caires serrats amb un filet al terç inferior. Les obertures es troben disposades de manera simètrica respecte 
l’eix de la façana. La portassa té la façana de paredat comú sense referit i només presenta un arc rebaixat, adovellat.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Paret de pedra seca-

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Rector Castanyer, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_167
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada al barri de Sa Tanca, aquest carrer es va començar a urbanitzar a partir de 1674 (Canyelles et al, 2000)
Segons un inventari de la vila de 1895, l'any 1817 aquest carrer, aleshores dit Major, comptava ja amb quatre vivendes.

Abandonament-
Erosió-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Rector Castanyer, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_167

Pàgina 3932008



DENOMINACIÓ: Rector Castanyer, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_167

Pàgina 3942008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Llaüt

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_168
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça de la vila, 2 i 2A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, fent cantonada amb el carrer de l'Església, de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i 
coberta de quatre vessants. Presenta una articulació simètrica de les obertures, simetria que es reforça mitjançant faixes 
verticals en els extrems de la façana i horitzontals motllurades. La coberta és de teula àrab. 
FAÇANA: El parament s'organitza en base a tres acabats diferents: sòcol enllosat, arrebossat i faixes acolorides emmarcant 
les obertures.
A la planta baixa, portal d'accés d'arc escarser emmarcat amb peces de pedra viva, destacant la dovella clau, flanquejat per 
dues finestres lleugerament corbades a la part superior, i amb emmarcaments referits. En el primer pis l'eix de simetria ve 
determinat per una porta balconera amb peanya motllurada, sostinguda per dues mènsules ornamentades i barana de ferro 
forjat. Aquesta porta està flanquejada per dues finestres balconeres. Les tres obertures tenen emmarcaments referits, amb un 
coronament en relleu que coincideix amb la línia d'imposta. El porxo té tres finestres apaïsades i lleugerament corbades a la 
part superior.
El parament està referit, amb sòcol de pedra viva, i la coberta és de teula àrab, amb una cornisa motllurada.
La façana lateral presenta una articulació asimètrica de les obertures. A la planta baixa té dos portals d'arc escarser, amb 
emmarcaments referits i llindar de pedra viva, flanquejats per dues finestres lleugerament corbades a la part superior i amb 
emmarcament referit. A la part esquerra, portassa d'arc escarser amb escopidors de pedra viva. Al primer pis, cinc finestres 
apaïsades amb emmarcaments referits i persianes de fusta.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 

Criteri Periode Cronologia Anys

1882Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Llaüt

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_168
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Recentment han estat pintades les façanes conservant l'estil anterior.

Segons Canyelles et al (2000:56): "La posada de Son Llaüt és un altre exemple de casal de final del segle XIX, amb balcons al 
primer pis i golfes. A la baula de la paret hi ha la data de 1882."

Catalogada any 1987 (fitxa 48): "Casa construida en 1882, de estilo señorial, recientemente han sido pintadas las fachadas 
conservando el estilo anterior. Protecciones requeridas: Toda la fachada del edificio en su conjunto."

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Llaüt

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_168
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Llaüt

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_168
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DENOMINACIÓ: Posada de Son Llaüt

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_168
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DENOMINACIÓ: Casa de la Vila

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_169
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça de la Vila

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Públic

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, fent cantonada amb el carrer Mossén Josep Calafat, de dos cossos d’alçat (planta baixa i primer pis) i 
coberta de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. Els paraments són a la façana principal de 
marès amb sòcol de pedra de Santanyí. L'arcada està feta a partir de peces de pedra viva. A la façana lateral el tram de 
l'arcada és de pedra viva i marès i la resta, de paredat en verd amb sòcol de pedra de Santanyí. La cornisa és curvilínia amb 
volada de fusta i la coberta, de teula àrab.
FAÇANA: La planta baixa consta d'una doble arcada d'arc carpanell sostinguda per una columna monolítica amb capitell de 
volutes. El terra està emmacat. A l'entrada trobam un portal d'arc de mig punt amb brancals de pedra de Santanyí i dovelles 
de marès. A un costat de dit portal hi ha un finestró atrompetat amb emmarcament de pedra viva i tancat per reixa de ferro 
forjat. El primer pis consta de dues finestres balconeres amb balustrada de set balustres adossada al mur. Al bell mig de la 
façana hi ha l'escut de la vila. 
La façana lateral (c/Josep Calafat) presenta a la planta baixa un tram d'arcada amb arc carpanell amb els brancals de pedra 
viva i les dovelles de marès. Al primer pis hi ha una finestra allindanada amb ampit motllurat de marès. Aquesta façana lateral 
es perllonga en un altre cos que a la planta baixa consta de tres portals allindanats, el central dels quals conserva 
l'emmarcament original en pedra viva; i dues finestres allindanades. En el primer pis hi ha cinc finestres allindanades amb 
ampit motllurat de marès. 
INTERIOR: Conserva alguns béns mobles d’interés (veure notes històriques)

INTERVENCIONS: Consolidació

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 

Criteri Periode Cronologia Anys

1671-1679Fonts bibliogràfiques Modern Segle XVII

Elements const. Concret: portal Modern Segle XVII

Casa de la vila-
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DENOMINACIÓ: Casa de la Vila

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_169
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Declaració B.I.C

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- (1991) Gran Enciclopèdia de Mallorca. Mallorca: Promomallorca.
- BESTARD MAS, Andreu (1971). BSAL.

OBSERVACIONS:

- La façana principal és d'estil renaixentista.

Catalogada any 1987 (fitxa 47): "Construida a finales del siglo XVII, estilo mallorquín siguiendo un modelo común en la 
arquitectura civil. En los años 20 fue reformado interiormente por el arquitecto G. Forteza. Protecciones requeridas: todo el 
edificio, tanto en sus fachadas como en su interior". Respecto al portal lateral, en el catálogo de 1987 contaba con ficha 
propia, la número 50, que decía así: "Portal de piedra del siglo XVII, siguiendo un estilo propio de la categoría del edificio al 
que pertenece. Está formado por cinco piedras. Protecciones requeridas: el portal en su totalidad".

Segons Ordines (2007: 110): L'any 1559 el bisbe prohibí que els jurats es reuniissin dins l'església, per la qual cosa es decidí 
la construcció d'una casa de la Vila i per això s'adquiriren dos solars que confrontaven amb la plaça comuna i el camí de Muro. 
Aquest edifici es bastí entre 1671 i 1679 i en la seva construcció treballà Lluc Mesquida Cabot. També hi col·laboraren el 
fuster Rafel Capó, el ferrer Jaume Capó i el gerrer Sebastià Serra. La façana probablement és obra dels mestres picapedrers 
Miquel Bestard i Bartomeu Vidal. Actualment acull les oficines i dependències municipals, fruit de la reforma dels arquitectes 
Guillem Fortesa (1928) i Gabriel Vidal Arcas (1970). 
Descripció de l'edifici: Edifici de planta rectangular, amb façana renaixentista, dividida en dos cossos. La planta baixa presenta 
un pòrtic, amb dos grans arcs carpanells sostinguts per una columna central monolítica, amb capitell amb dovelles de marès. 
El portal principal és de mig punt, també amb dovelles de marès. Cal destacar la petita finestra de la presó, amb brancals de 
pedra en esplandit i reixat de ferro. La planta superior, formada per carreus de marès, té dos balcons amb balaustrada i en el 
centre un relleu amb l'escut de Santa Maria. La coberta presetna un ample voladís, sostingut per caps de biga de fusta. El 
voladís del cantó presenta una carassa llavorada. A la part lateral de l'edifici que dóna a l'antic camí de Muro hi ha un altre arc 
carpanell que dóna accés al pòrtic. Hi trobam també un portal allindanat de pedra del segle XVII, amb una petita canal central 
a la llinda.
Béns mobles destacats: Cal destacar de la sala de plens la presència del retaule gòtic de Santa Maria del Camí, de Joan 

Obres públiques-

Revestiments-

No-

Consolidació-
Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Casa de la Vila

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_169
Massana, que prové de la primitiva església. Fou traslladat al lloc actual l'any 1718. A l'entrada de l'edifici podem observar un 
molí de fer llet d'ametlla, cedit al consistori pel pintor Ritch Miller i restaurat per Pau Mir. 
Protecció existent: Edifici inclòs al catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal de Santa Maria del Camí 
(1996). L'escut de Santa Maria del Camí que podem veure a la façana és un Bé d'Interés Cultural (1963)."

Segons Cañellas et al (2000): El 1671, la Universitat adquirí el solar per edificar la Casa de la Vila. Des d’almanco 1898 i fins 
l’any 1973, el mercat dels diumenges es situà únicament a la Plaça de la Vila  Amb l’exclaustració del convent dels Mínims, 
entre 1821 i 1874, l’educació dels nins i nines es va fer a la Casa de la Vila. Es va reformar en temps de la dictadura de Primo 
de Ribera.
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DENOMINACIÓ: Casa de la Vila

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_169
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DENOMINACIÓ: Casa de la Vila

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_169
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DENOMINACIÓ: Casa de la Vila

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_169
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DENOMINACIÓ: Ca S'Apotecari

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_170
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça de la Vila, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, fent cap de cantó amb el carrer Olesa, de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i coberta 
de dues vessants, que presenta una disposició simètrica de les obertures. A la part esquerra té un volum adossat coronat per 
una balustrada, així com un pati anterior emmacat i tancat per un pedrís amb barana de ferro forjat. La coberta és de teula 
àrab, amb una cornisa llisa, sostinguda per mènsules ornamentades.
FAÇANA: El parament està referit, amb esgrafiat imitant carreus i sòcol d'un altre color. La divisió de les altàries ve 
determinada per dues línies d'imposta motllurades.
A la planta baixa, portal amb brancals i llindar de pedra viva. A la llinda destaca la dovella clau, amb un escut. El portal 
principal està flanquejat per dos portals amb emmarcament de marès i trencaaigües.
En el primer pis apareix una porta balconera amb peanya motllurada i barana de ferro forjat, flanquejada per dues finestres 
amb decoració a la part inferior a manera de balcó. Les obertures d'aquest pis tenen emmarcaments de marès i trencaaigües.
El porxo compta amb tres finestres apaïsades i emmarcament de marès, destacant la dovella clau.
La façana lateral segueix el mateix esquema que la principal quant a les obertures i decoració.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació ja que segons catalogacions anteriors, de l'interior cal destacar la tipologia de l'escala i l'antiga apotecaria, 
actualment convertida en biblioteca particular, amb les vitrines antigues, i possiblement celler

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Celler-

Pàgina 4062008



DENOMINACIÓ: Ca S'Apotecari

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_170
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 56
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Aquesta casa tenia un celler, que actualment ha estat rehabilitat com a dependència de la vivenda.

Segons Canyelles (2000:56): "Ca s'Apotecari presenta, a la façana, els brancals de totes les obertures decorats amb motllures 
i un pati exterior amb trespol de pedres tancat per un pedrís amb arrambador de ferro"

Catalogada any 1987 (fitxa 43): Casa de finales del siglo XIX de estilo señorial, son de destacar el típico desván con las 
ménsulas y balcones decorados. Existe una terraza empedrada con un banco que tiene el sobre de piedra natural y una 
barandilla de hierro forjado. Protecciones requeridas: todo el edificio en su conjunto, así como la terraza y bancos de piedra"

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 4072008



DENOMINACIÓ: Ca S'Apotecari

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_170

Pàgina 4082008



DENOMINACIÓ: Ca S'Apotecari

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_170

Pàgina 4092008



DENOMINACIÓ: Ca S'Apotecari

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_170

Pàgina 4102008



DENOMINACIÓ: Ca na Xorriga

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_171
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Bofill

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 17

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana organitzada en planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat que dóna accés a l'habitatge. A l’esquerra d'aquest tenim una vidriera amb porta i 
finestra; i una portassa allindanada tancada amb porta d'alumini.
El primer pis consta d'una finestra balconera geminada unida al mig per una columna de base rodona i capitell motllurat, amb 
balustrada de balustres i peanya motllurada amb dues mènsules molt rebaixades a sota. Flanquejant-la es troben dues 
finestres en forma d'arc de mig punt. Baix de cada una hi ha una balustrada de balustres adossada al mur.
El porxo consta d'un terrat anterior tancat en la part frontal per una balustrada de balustres.
Altres elements de la façana són la línia d'imposta horitzontal en relleu motllurada i les dues línies motllurades curvilínies que 
a la manera de tres arcades sa disposen per sobre les obertures. Cal afegir, així mateix, l'ull de bou situat damunt la finestra 
geminada.
La cornisa és motllurada i dentellada  i la coberta, de teula àrab.
El parament apareix referit i el nivell de la planta baixa enrajolat de nova factura.

INTERVENCIONS: Remodelació de la façana del cos inferior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la part superior de la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, 
les estructures originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a 
qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe 
favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la 
coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva part dels materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera dècada 
segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 4112008



DENOMINACIÓ: Ca na Xorriga

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_171
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.
Segons fonts orals abans de la Guerra Civil hi va haver un taller de reparació de bicicletes en els baixos de l’edifici. 
Posteriorment s’hi instal•là un tenda de queviures, que va tancar les portes a principis de la dècada del 2000.

Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 4122008



DENOMINACIÓ: Ca na Xorriga

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_171

Pàgina 4132008



DENOMINACIÓ: Can Toni Caubet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_172
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Ca sa Costurera

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 70

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de terrat. Planta rectangular i alçat d’un cos.
FAÇANA: La façana presenta un parament de pedra irregular picada, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda amb llindar de conglomerat hidràulic, 
en disposició asimètrica respecte a l’eix central de la façana, dues finestres rectangulars allindanades i un portal de portassa 
d’arc escarser i llindar de pedra viva. En el capcer hi ha una barana feta amb totxos.

INTERVENCIONS: Afegit d’un buc de dos cossos sobre la segona crugia de l’edifici.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 4142008



DENOMINACIÓ: Can Toni Caubet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_172

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 4152008



DENOMINACIÓ: Can Toni Caubet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_172

Pàgina 4162008



DENOMINACIÓ: Café Hostals

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_173
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Mates

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 15-15A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà organitzat en planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat i dues finestres allindanades de nova factura, a la dreta; i dos portals més 
allindanats així com una portassa d'arc carpanell, a l'esquerra.
El primer pis consta, a la dreta, de dues portes balconeres que donen a un mateix balcó amb barana de ferro forjat i peanya 
motlluarda; a l'esquerra, una finestra balconera amb barana de ferro forjat i peanya motllurada; i, al bell mig, dues finestres 
allindanades.
Totes les obertures tenen trencaaigües motllurat amb detalls de motius geomètrics en els emmarcaments, aquests referits en 
relleu.
El porxo consta de quatre finestres apaïsades.
Un altre element de la façana és la línia d'imposta horitzontal motllurada en relleu.
La cornisa és motllurada amb motius geomètrics.
La coberta és de teula àrab.
El parament apareix referit amb sòcol de cimentat gratallós.

INTERVENCIONS: Ampliació de finestres en el cos inferior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segles XIX-XX

Casal urbà-

Pàgina 4172008



DENOMINACIÓ: Café Hostals

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_173
USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Actualment la planta baixa ha estat rehabilitada en un cafè-restaurant i s'ha duit a terme una reestructuració de les obertures 
de dita planta.

Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 4182008



DENOMINACIÓ: Café Hostals

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_173

Pàgina 4192008



DENOMINACIÓ: Ca Ses Reies

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_174
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Pere Feliu

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 10-10A-11

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà de planta baixa, primer i segon pis. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal central de mig punt flanquejat, a la dreta, per un portal d'arc carpanell tot tancat per una 
porta de vidre; i a l'esquerra per una vidriera amb finestra i porta d'accés.
El primer pis consta de quatre portes balconeres que, de dues en dues, donen a un mateix balcó amb barana de ferro forjat 
de motius romboïdals i una peanya motllurada amb quatre mènsules a sota de cada un amb motius geomètrics i vegetals.
El segon pis consta de quatre finestres balconeres amb barana de ferro forjat amb motius geomètric romboïdals.
Altres elements de la façana són les dues faixes verticals dels costats de la façana pintades de color blanc i les dues línies 
d'imposta horitzontals motllurades, de les que la superior compta amb deu carteles a sota.
La cornisa és motllurada  i la coberta, de teula àrab.
Els paraments apareixen referits amb sòcol de lloses de pedra i enrajolat al costat dretà.
Tots els emmarcaments apareixen referits i les obertures del primer pis compten amb trencaaigües motllurat amb clau de 
motius geomètrics i vegetals.

INTERVENCIONS: Ampliació d’obertures preexistents en el costat esquerre, en relació al portal d’entrada.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casal urbà-

Pàgina 4202008



DENOMINACIÓ: Ca Ses Reies

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_174
USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

-  (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Actualment la planta baixa ha estata rehabilitada en oficines bancàries i ha tengut lloc una reestructuració de les obertures.
- Crida l'atenció la diferència en el tancament de la façana en els laterals: la línia d'imposta no arriba al cantó en un costat; la 
faixa vertical de la dreta tampoc arriba fins al final del frontis.
No s'ha pogut visitar l'interior.
Aquesta casa figura en el catàleg d'edificis del municipi de 1987 en la fitxa núm. 98.

Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 4212008



DENOMINACIÓ: Ca Ses Reies

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_174

Pàgina 4222008



DENOMINACIÓ: Can Quelet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_175
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 26

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà de tres altàries: planta baixa, primer i segon pis. Compta amb un recinte anterior emmacat i tancat per un pedrís 
amb barana de ferro.
Presenta una articulació simètrica de les obertures.
Portal d'accés de mig punt amb molt de regràs, amb brancals, dovelles i carcanyol de pedra viva. Està coronat per un voladís 
de teules sostingut per bigues de fusta. A la dreta té una finestra allindanada amb ampit de pedra i emmarcament de marès, 
que a la part inferior compta amb una obertura enreixada que pertany a un celler.
A l'esquerra del portal apareix un altre portal allindanat de nova factura.
En el primer pis, finestra allindanada amb ampit motllurat i emmarcament de marès, flanquejada per dues portes balconeres 
amb peanya senzilla i barana de ferro forjat.
En el segon pis té tres portes balconeres amb emmarcament de marès, que segueixen el mateix esquema que les del primer 
pis.
Altres elements que destaquen a la façana són dues línies d'imposta motllurades que defineixen les altàries, Així com 
incrustació de pedretes negres de basalt dibuixant línies ondulades. La resta del parament està referit.
La coberta és de teula àrab, amb una cornisa motllurada.

Façana lateral
Segueix el mateix esquema que la façana principal quant a les línies d'imposta i els emmarcaments de les obertures.
A la planta baixa té un portal allindanat flanquejat per una finestra.
El primer i segon pis compten amb dues portes balconeres amb peanya senzilla i barana de ferro forjat, així com una gelosia 
de factura posterior.
El parament està referit, amb sòcol de pedra de Santanyí.

Interior
Arc carpanell, amb brancals de pedra viva i dovelles de marès.
Té celler i pati interior. El portal que dóna accés a l'interior té brancals i llinda de pedra viva.

INTERVENCIONS: Afegit d’un tercer volum en alçat. Remodelació de les obertures d’ambdues façanes.

DELIMITACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

1662Construcció Modern Segle XVII

1867Elements const. Concret: 
pedrissos

Contemporani Segle XX

1987Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Can Quelet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_175
ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures dels 
buits originals de la construcció -portal forà i finestra situada sobre el seu vèrtex. Per a qualsevol ampliació 
de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la 
comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.
En l’interior s’han de conservar l’arc carpanell, amb brancals de pedra viva i dovelles de marès, el celler, el 
pati interior i el portal que dóna accés a l’interior amb brancals i llinda de pedra viva.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual únicament conserva com a elements originals el 
portal forà, la finestra situada sobre el seu vèrtex i els pedrissos, es proposa que en qualsevol reconstrucció 
o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la fesomia o caràcter original d’aquests elements. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- BESTARD, Andreu (juny 1987). Can Quelet  a  Coanegra (40)
- BESTARD, Andreu (juliol-agost 1987). Can Quelet II  a  Coanegra.
- CONTRERAS, E; NEGRE, G. (1985). Els cafès a Santa Maria: Can Calet  a  Coanegra (21)

OBSERVACIONS:

- L'any 1867 es varen fer reformes. La porxada original es va substituir pels actuals pedrissos amb arrambador de ferro.
- Actualment és un bar-restaurant.
- Darreres obres de reforma: estiu 1987.
- La planta baixa conserva elements originals, però els pisos superiors han estat reestructurats i s'ha elevat un altre pis.
Aquesta casa figura en el catàleg d'edificis del municipi de 1987 en la fitxa núm. 96.

Obres privades-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Quelet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_175

Pàgina 4252008



DENOMINACIÓ: Can Romanones

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_176
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 13 i 13A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà de tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una disposició de les obertures asimètrica a la planta 
baixa, però simètrica en el primer pis i porxo.
La planta baixa té tres portals i una finestra balconera tancada amb vidre. El portal de l'esquerra és d'arc escarser, i els altres 
dos allindanats.
En el primer pis trobam dues portes balconeres que donen a un mateix balcó amb peanya i barana de ferro forjat. Aquest 
balcó està flanquejat per dues finestres balconeres allindanades, i el porxo té quatre finestres apaïsades.
Totes les obertures tenen coronament d'escaiola amb elements decoratius vegetals de color blanc.
El parament està esgrafiat simulant carreus amb un sòcol de pedra de Santanyí. El conjunt de la façana està coronat per una 
cornisa llisa amb decoració geomètrica.
La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Can Romanones

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_176

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Casa reformada en el s. XX
- A la planta baixa hi ha una floristeria i una botiga de fotografia.
Aquesta casa figura en el catàleg d'edificis del municipi de 1987 en la fitxa núm. 97.

No s'aprecien-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Romanones

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_176
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DENOMINACIÓ: Can Orell

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_177
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Cafè Salom

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Deshabitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis, exemple d'antic hostal.
La planta baixa presenta un pòrtic amb tres arcs de mig punt, que dóna pas a un portal d'accés allindanat amb emmarcament 
i llindar de pedra viva. Aquest portal està flanquejat per dues finestres molt senzilles i per un portal que accedeix al primer pis.
En el primer pis apareix una porta balconera flanquejada per dues finestres . Aquestes obertures s'obrin a un porxo amb 
coberta de bigues de fusta i tancat per una barana de ferro forjat.
El parament està emblanquinat, i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest antic hostal, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

Criteri Periode Cronologia Anys

1801Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Hostal-
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DENOMINACIÓ: Can Orell

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_177
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.
- Aquesta casa tenia un tros de terreny posterior incloent l'actual plaça de Can Orell, estació de tren i voltants.
- Exemple d'antic hostal.
Aquest hostal figura en el catàleg d'edificis del municipi de 1987 en la fitxa núm. 104.

Erosió-

Cobertes-
Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Can Orell

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_177

Pàgina 4312008



DENOMINACIÓ: Can Crespí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_178
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 18 i 19

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà de tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo.
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
Portal d'accés allindanat, amb llindar i brancals de pedra viva, flanquejat per dos portals. A l'esquerra, portassa d'arc escarser 
amb emmarcament de marès i escopidors de pedra viva. 
En el primer pis apareixen dues finestres balconeres amb barana de ferro forjat, i dues portes balconeres que donen a un 
mateix balcó amb peanya motllurada, sostingut per quatre mènsules.
El porxo té quatre finestres apaïsades amb emmarcaments de marès. 
Altres elements que cal destacar de la façana són el recinte anterior emmacat, tancat per un pedrís de pedra i les faixes 
referides, verticals en els extrems i horitzontals a manera de línia d'imposta.
El parament està referit, amb sòcol de pedra viva. La coberta és de teula àrab amb cornisa motllurada.

INTERVENCIONS: Ampliació d’una obertura preexistent en el costat del portal amb el número 18.
Divisió de l’edifici en dues unitats d’habitatge.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Així mateix s’ha de 
mantenir el pedrís corregut que es situa davant el núm. 19. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada 
original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva la quasi totalitat dels materials i dels 
elements arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció 
o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Darreries del segle 
XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: Can Crespí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_178
USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

 - AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Aquest casal urbà figura en el catàleg d'edificis del municipi de 1987 en la fitxa núm. 128.
No s’ha pogut visitar l’interior.
Segons fonts orals el nom amb què també es coneix als propietaris d'aquest edifici és el «dels Crespí de la possessió de 
Passatemmps».

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Crespí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_178

Pàgina 4342008



DENOMINACIÓ: Cas Sucrer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_179
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 25 i 25A,25B,25C

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà de tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo.
Presenta una articulació de les obertures asimètrica a la planta baixa però simètrica en els altres dos pisos.
El portal d'accés és l'únic element original que es conserva a la planta baixa. És de mig punt, amb brancals i llindar de pedra 
viva i dovelles de marès.
A la dreta té dos portals allindanats de nova factura, i a l'esquerra una finestra balconera i un portal allindanat també de nova 
factura. Aquestes quatre obertures tenen emmarcaments pintats,
En el primer pis apareixen cinc portes balconeres, cada una de les quals dóna a un petit balcó amb peanya llisa sostinguda 
per dues mènsules i barana de ferro forjat.
El segon pis té cinc finestres allindanades molt senzilles, arrenglerades amb les portes balconeres del pis inferior.
Les obertures del primer i segon pis tenen emmarcaments referits, amb una lleugera motllura a l'angle superior.
El parament està referit, amb un petit sòcol de pedra viva.
La coberta és de teula àrab amb cornisa motllurada.

Façana lateral
L'únic element significatiu que resta a la façana lateral són dos brancals i una llinda amb incisió simulant un arc conopial, de 
pedra viva, que originalment conformaven un portal. Actualment una part dels brancals estan referits i pintats, i el portal s'ha 
convertit en finestra.

INTERVENCIONS: Obertura de portals en la planta baixa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Això no obstant, segons consta en la fitxa núm. 139 del catàleg de 1987, existien un arcs de pedra ben 
conservats.
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva la quasi totalitat dels materials i dels 
elements arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció 
o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casal urbà-

Pàgina 4352008



DENOMINACIÓ: Cas Sucrer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_179
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Originalment tenia celler i tafona. Actualment està totalment modificada: a la planta baixa hi ha un supermercat, una joieria i 
un estudi de fotografia amb els rètols respectius.
- Aparells d'aire condicionat i múltiples cables desvirtuen el sentit original del conjunt.
No s'ha pogut visitar l'interior.
Entre 1925 i 1943 va funcionar l’escorxador de porcs sa Matança, creta per Jaume Pieras (AAVV, 2000:20)
Aquest casal urbà figura en el catàleg d'edificis del municipi de 1987 en la fitxa núm. 139. Segons la informació recollida 
d'aquest document, en el moment de redactar-lo, existien uns arcs de pedra en el seu interior.

Entorn modificat-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Cas Sucrer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_179

Pàgina 4372008



DENOMINACIÓ: Can Tendre i Can Ramon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_180
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 3, 3A i 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Antic hostal reconvertit en habitatge familiar en reculada entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en 
verd i carreus de marès amb coberta de teula àrab i terrat. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis acolorit de beix i faixes grises al voltant de les obertures en el número 3; i de 
blanc en el número 4. El cos inferior del conjunt està definit per una porxada suportada per dues pilastres octogonals sobre 
base quadrangular la seva coberta és de terrat sobre embigat de fusta. En la paret de la planta baixa, començant pel número 
3, trobam una seqüència de portal, finestra, portal, finestra, portal, totes aquestes estructures són allindanades. En la façana 
del cos superior, precedida per una terrassa tancada amb una barana de ferro forjat, s’hi obren una finestra balconera i una 
de rectangular, núm. 4, i una segona finestra balconera en el núm. 3.
La coberta de la casa núm. 4 és de teulada, mentre la del núm. 3 és de terrat tancat per una barana de ferro forjat.
s’obren tres finestres rectangulars allindanades, la central de majors dimensions que les laterals, amb ampit de conglomerat 
hidràulic. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: Obertura de portals en la planta baixa amb motiu de la divisió de la propietat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta antic hostal, en la façana de la qual únicament conserva la porxada i algunes 
obertures característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no acabin de 
desvirtuar el que resta de la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatElements const. Concret Contemporani Segle XIX

Hostal-
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DENOMINACIÓ: Can Tendre i Can Ramon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_180
USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Antic hostal convertit en benzinera.
- Només es conserven dues pilastres de l'edifici original.
Aquest antic hostal figura en el catàleg d'edificis del municipi de 1987 en la fitxa núm. 105.

Obres privades-
Reutilitzacions-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Can Tendre i Can Ramon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_180

Pàgina 4402008



DENOMINACIÓ: Plaça Orell, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_181
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça Orell, 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge que fa cap de cantó entre la plaça de Can Orell i el carrer Batle Joseph Canyelles, de planta rectangular. A la 
construcció es combinen el paredat en verd i els carreus de marès. La coberta és de dues vessants excepte la  part que es 
correspon amb la portassa que és de terrat. 
La façana principal – a plaça de Can Orell- presenta un portal major amb brancals i llinda de marès, emmarcats dins un arc 
redó possiblement antic portal major. A la mateixa façana hi ha altres dos portals amb els brancals i la llinda de marès, un 
d’ells obert i l’altre cec. A la planta baixa trobem dues finestres rectangulars amb els brancals i llinda de marès, una d´elles 
amb bossell a la part superior i filet decreixent a la part inferior. També hi ha altre obertura petita a la part baixa de la façana 
principal de forma rectangular, possiblement d’un antic celler. La disposició de les obertures es asimètrica respecte al eix 
central del edifici. 
A la primera planta hi ha una finestra balconera rectangular flanquejada per dues finestres també rectangulars amb disposició 
asimètrica respecte al eix central de l’edifici. 
A la façana lateral trobem la portassa d’arc escarser amb el brancals i les dovelles de marès tancada amb porta de fusta. 
Damunt una gran finestra allindanada (tipus païssa) amb l’ampit llis de marès i l’emmarcament també de marès. A més un 
portal rectangular cec excepte la part inferior on hi ha una obertura del mateix tipus que la descrita a la façana principal. El 
portal apareix flanquejat per dues finestres rectangulars a la planta baixa, que es corresponen amb altres dues finestres del 
primer pis, totes amb els brancals i la llinda de marès.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XX

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Escopidor de pedra-
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DENOMINACIÓ: Plaça Orell, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_181
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Abandonament-
Erosió-

Ornamentació-
Revestiments-

Altres-

Consolidació-
Rehabilitació-
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DENOMINACIÓ: Plaça Orell, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_181

Pàgina 4432008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Revolta, 5-17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_182
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Revolta, 5-17

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tirada de set cases ubicades entre mitgeres de buc rectangular, realitzades en paredament en verd. Totes elles presenten 
alçat de dos cossos i coberta a dues vessants.
FAÇANA: A excepció del número 7 que conserva el paredat comú vist, la resta es troben referides i pintades de color, amb 
sòcol de pedra viva (excepte el número 17 que presenta sòcol referit en gris, i l’esmentat número 7 que no presenta sòcol)
Presenten portal forà de llinda i una finestra rectangular i de llinda a la planta baixa, i dues finestres rectangulars i de llinda en 
el primer pis. Les obertures es troben situades de manera simètrica respecte de l’eix de la façana.
INTERIORS: No ha estat possible accedir als interiors. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Reformes diverses

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest indret (vivendes i espai urbà) es proposa 
l’elaboració d’un pla  especial que atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, 
etnològiques i paisatgístiques de l’indret. A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la 
morfologia, els materials, les estructures originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals 
de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element 
catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar 
la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal 
motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una 
comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Entorn urbà-
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DENOMINACIÓ: Tirada de cases Revolta, 5-17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_182

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Segons Canyelles et al, 2000, el carrer es va obrir l'any 1792 per tant les vivendes no poden ser anteriors a les acaballes del 
segle XVIII.
Segons un inventari de la vila de 1895, l'any 1817 el carrer comptava ja amb onze vivendes.

Entorn modificat-
Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Tirada de cases Revolta, 5-17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_182

Pàgina 4462008



DENOMINACIÓ: Casa urbana de la Plaça Robiol, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_183
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça Robiol, 2

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Deshabitada

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portal d'accés amb brancals formats per dues peces de pedra viva i llinda del mateix material d'una sola peça molt deteriorat. 
Formant eix, al primer pis una finestra amb brancals i llinda d'una sola peça de pedra vivia i ampit de caires rectes acanalat.

A la part inferior s'observen petits escopidors de pedra viva.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és resultat de reformes realitzades al llarg del segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana de la Plaça Robiol, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_183
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: c/Pere de Puigdorfila, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_184
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Pere de Puigdorfila, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contermporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana feta en pedra en verd, que fa cap de cantó entre els carrers Pere Puigdorfila i Sant Josep. Consta de dues 
altures – planta baixa i primer pis- i coberta de dues vessants. 
La façana presenta una disposició asimètrica de les obertures. A la planta baixa, el portal major amb arc escarser amb 
brancals i llindes de marés i dues finestres rectangulars amb emmarcament referit. En el primer pis, una finestra balconera 
flanquejada per dues finestres i un finestró quadrat que romp l’eix de simetria.
Compta amb un petit jardí tancat per una murada de pedra en verd, rematada per lloses de marès.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

No s'aprecien-
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DENOMINACIÓ: c/Pere de Puigdorfila, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_184
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- A l'interior conserva l'emmacat original.

No s'aprecien-

No-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_185
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 11

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, entre mitgeres, de dues alçades (planta baixa i primer pis), planta rectangular i teulada de dues vessants. La 
casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, i presenta un faixa vertical discreta al lateral esquerra de la façana, feta de blocs de pedra viva.
En planta baixa hi trobem el portal major d’arc deprimit còncau, amb un emmarcament superior d’arc rodó -del qual conserva 
les dovelles de marès i les esquadres a cada costat-, el que pot suggerir l’existència d’una anterior obertura d’arc rodó. El 
portal conserva també els brancals de marès. A l’esquerra de la façana hi ha una portassa d’arc ansa-paner, també amb 
emmarcament de marès arrebossat als brancals, mentre que a la dreta hi ha una finestra allindanada rectangular, amb 
emmarcament també de marès.   
El primer pis compta amb tres finestres allindanades rectangulars, totes tres fetes amb emmarcament de marès.
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: El portal, originalment d'arc rodó, va ser allindanat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 4512008



DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_185
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba aquesta casa va ser obert entre 1875 i 1889, ja que 
anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques rustiques. La part primera del carrer Ramon Llull, més 
estreta i que parteix de Bernat de Santaeugènia, va ser oberta a partir de 1830. 

ESTIL: popular

Pàgina 4522008



DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_185

Pàgina 4532008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_186
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 22

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà, fent cap de cantó, de tres alçades (planta baixa, primer pis i porxo), de planta rectangular i teulada de més de 
dues vessants. Presenta una articulació simètrica de les obertures. 
La façana està folrada de peces regulars de pedra de Santanyí. La façana es tanca amb dues faixes verticals de pedra de 
Santanyí als laterals, ressortides a mode de pilastres, que tenen incisions, motllures i relleus ornamentals de motius florals i 
geomètrics prop de les línies d’imposta horitzontals que separen les plantes. Aquestes impostes també estàn motllurades i 
són del mateix material. Al sòcol hi trobem un encoixinat, fet de pedra. Tots els emmarcaments de les obertures, ressortits, 
estàn fets de pedra de Santanyí o marès molt fi.
A la planta baixa hi trobem el portal major, amb coronament en relleu profusament decorat, rematat per un petit frontó amb 
una imatge religiosa, on hi apareix la figura de Jesús. El portal està flanquejat a cada banda per dues finestres rectangulars, 
amb emmarcaments coronats per un relleu amb motius geomètrics i florals. 
En el primer pis, sobre l’eix marcat pel portal, hi trobem un balcó amb la peanya motllurada, que ocupa gran part de l’ample de 
la façana i que està sostingut per sis mènsules de grans dimensions, decorades profusament amb volutes, incisions i relleus 
de tipus floral i geomètric. El balcó presenta una balustrada amb motius ornamentals calats de tipus floral. Les tres portes 
balconeres que donen accés al balcó tenen brancals ornamentats, a mode de pilastres, i estan coronades per un petit frontó 
en relleu de motius geomètrics i florals. El balcó està flanquejat a cada costat per dues finestres rectangulars que presenten 
el mateix frontó i la mateixa decoració que els tres portals balconers. En tot l’ample de la façana, per sobre del frontons que 
coronen les obertures d’aquesta planta, hi trobem una espècie d’enteulament, de motius florals, fet a base d’incisions i relleus.
El porxo adopta la forma de fris corregut, que segueix un ritme d’elements regular: finestró apaïsat –fins a sumar-ne cinc-, 
dues carteles que sostenen la cornisa i relleu amb motiu floral. 
Un total de vint-i-quatre carteles sostenen la cornisa, que és motllurada. La coberta és de teula àrab.

Façana lateral

La façana lateral, que dóna al carrer Mestre Miralles, presenta la mateixa estructura i es troba feta amb els mateixos materials 
i elements decoratius que la façana principal, faixes laterals incloses. El sòcol també es repeteix. Hi trobem dues obertures a 
la planta baixa, que són idèntiques a les de planta baixa de la façana principal, i dues obertures al primer pis, idèntiques a les 
del primer pis de la façana principal. El porxo adopta també la mateixa forma, només amb dos finestrons. 
L’altre element de la façana lateral que cal destacar és el xamfrà, que repeteix els elements constructius i decoratius de les 
faixes laterals. A l’alçada del porxo del xamfrà s’hi pot llegir una inscripció en castellà, que ens ofereix la data de construcció: 
'Año 1920'

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

1920Construcció Contemporani Segle XX

Casal urbà-

Pàgina 4542008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_186
ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest casal, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures, elements decoratius i colors dels revestiments originals 
de la construcció. És especialment important la preservació de la profusa decoració que presenten les 
façanes, en base a relleus i incisions. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, 
ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest casal, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Coneixem la data de construcció d'aquest casal gràcies a la inscripció que consta a la part més alta del xamfrà: 'Año 1920', 
entre d'altres fonts que ens ho confirmen.
- La casa va ser promoguda per Andreu Bestard Cañellas i va ser construïda per el mestre picapedrer Miquel Joan Mesquida. 
Andreu Bestard era un industrial avançat que va instal·lar al carrer Marquès de la Fontsanta una serradora, un molí fariner i un 
forn de vidre, tot mogut per un motor de gas pobre, que feia de fàbrica d'electricitat.

ESTIL: regionalisme

Pàgina 4552008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_186

Pàgina 4562008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_186

Pàgina 4572008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_186

Pàgina 4582008



DENOMINACIÓ: Posada de Son Seguí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_186

Pàgina 4592008



DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 24 i 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_187
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 24 i 26

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt o entorn urbà, format per dos habitatges, unificats pel tractament de la façana. El conjunt fa cap de cantó, compte 
amb dues alçades (planta baixa i primer pis), és de planta rectangular i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. 
La façana d’ambdós habitatges és de paredat, amb faixes de marès ressortides als dos laterals del conjunt i una faixa 
mitgera, a mode de pilastra, que divideix els dos habitatges. També compta la façana amb una línia d’imposta feta de marès 
ressortit, entre les dues alçades, i sòcol diferenciat, fet seguint la mateixa tècnica i materials que la resta de la façana, però 
una mica més ressortit. 
Ambdós habitatges són totalment simètrics entre sí i es troben construïts amb els mateixos materials, la mateixa tècnica i 
tenen la mateixa estructura a la façana, amb els mateixos elements decoratius. Actualment, la principal diferenciació entre la 
façana de cada habitatge és el color de la persiana. 
A la planta baixa de cada habitatge hi trobem un portal major allindanat, amb brancals de marès ressortit i dovelles a la llinda, 
també de marès, i llindar de pedra viva. Els portals es troben flanquejats en cada habitatge per dues finestres allindanades 
rectangulars a cada costat, que tenen el mateix tipus d’emmarcament de marès, i que es troben coronades per un 
trencaaigües motllurat.
En el primer pis, sobre el portal de cada habitatge, hi trobem un balcó amb la peanya motllurada, sostinguda per dues carteles 
motllurades, i barana de ferro forjat. Una porta balconera, allindanada i amb l’emmarcament de marès ressortit, coronada per 
un trencaaigües, dóna accés a cada balcó. El balcó, en cada habitatge, es troba flanquejat per dues finestres, una en cada 
costat. Aquestes finestres són allindanades rectangulars, amb el mateix emmarcament ressortit, i estàn coronades per un 
petit trencaaigües. Els trencaaigües de les obertures del primer pis són més reduïts que els de la planta baixa, són gairebé 
una petita motllura.
La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab.
La façana lateral, que dóna al carrer Mestre Miralles, és molt més senzilla. És  troba arrebossada, i esgrafiada imitant carreus 
en el cas del primer pis. Té dues finestres a la planta baixa, la de l’esquerra condemnada, i dues finestres al primer pis, també 
condemnada la de l’esquerra. Tot i que la teulada no vessa cap a la façana lateral, en aquesta hi trobem una falsa cornisa, 
també motllurada, que és la continuació de la cornisa de la façana principal. També destaca a la façana lateral la placa del 
carrer, amb l’escut de Santa Maria del Camí en relleu i una inscripció a sota en castellà, ‘Maestro Miralles’, incisa.

INTERVENCIONS: No se aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquests habitatges, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 

Criteri Periode Cronologia Anys

1870-1900Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Entorn urbà-

Pàgina 4602008



DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 24 i 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_187
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquestes cases, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- VICH, Mateu (juny 1999). El patrimoni protegit (i 8)  a  revista Coanegra (170).

OBSERVACIONS:

- Segons JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002), el conjunt format per les dues cases va ser construït a les darreries 
del segle XIX, pel picapedrer Miquel Joan Mesquida. 

ESTIL: popular

Pàgina 4612008



DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 24 i 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_187

Pàgina 4622008



DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 24 i 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_187

Pàgina 4632008



DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 24 i 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_187

Pàgina 4642008



DENOMINACIÓ: Ca Mestre Cipot

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_188
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 13

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres, de dues alçades (planta baixa i primer pis), planta rectangular i coberta en forma de teulada cap 
a la façana. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i compta amb una faixa vertical al lateral esquerre, revestida i acolorida amb un altre color, i sòcol, 
de conglomerat de ciment. Els emmarcaments de portal i finestres es troben també revestits i acolorits amb el mateix color 
que la faixa lateral.
L’únic portal de la façana és de mig punt. Té llindar de pedra viva, els brancals i les dovelles revestides, i les esquadres també 
revestides, tancant i allindanant l’emmarcament de l’arc. Per sota del revestiment, tant dovelles com esquadres pareixen de 
marès. A sobre del portal hi trobem un petit relleu religiós. A l’esquerra del portal hi trobem l’altra obertura de la planta baixa, 
que és una finestra allindanada rectangular. 
En el primer pis, i arrenglerada amb el portal principal, hi trobem una finestra balconera, flanquejada per l’esquerra per una 
finestra allindanada rectangular, que té l’ampit motllurat.
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.
La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Folrat del sòcol amb conglomerat de ciment.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 4652008



DENOMINACIÓ: Ca Mestre Cipot

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_188
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba aquesta casa va ser obert entre 1875 i 1889, ja que 
anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques rustiques. La part primera del carrer Ramon Llull, més 
estreta i que parteix de Bernat de Santaeugènia, va ser oberta a partir de 1830. 

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Ca Mestre Cipot

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_188
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DENOMINACIÓ: Ca Mestre Cipot

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_188
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DENOMINACIÓ: Ca na Cerdana

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_189
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 38-38A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres, de dues alçades (planta baixa i primer pis), de planta rectangular i teulada cap a la façana. 
Presenta una articulació asimètrica de les obertures i alberga dos habitatges en l’actualitat, però fou concebuda originalment 
com una sola casa.

La façana està arrebossada i acolorida, amb el sòcol i les dues línies d’imposta (entre plantes i sota la cornisa) també 
acolorits, d’un altre color. Tots els emmarcaments també es troben revestits i acolorits, igual que el sòcol i les línies 
d’imposta, la qual cosa dóna unitat al conjunt de la façana.
A la planta baixa hi trobem moltes obertures, algunes de nova factura. El portal  principal és de mig punt o rodó, i té els 
brancals i les dovelles revestides, les esquadres, que tanquen les dovelles, també revestides, i llindar de pedra viva. Per sota, 
tant dovelles com esquadres, pareixen fetes de marès. A l’esquerra del portal major hi ha un altre portal, de nova factura, 
allindanat, i més a l’esquerra hi trobem una finestra senzilla, allindanada rectangular. A l’extrem dret de la façana hi ha una 
portassa allindanada, possiblement de factura recent, o com a mínim posterior a la construcció de l’edifici.
En el primer pis hi trobem tres finestres allindanades rectangulars, totes amb ampit ressortit de marès, col•locat en pla, 
revestit.
A la planta baixa, entre el portal lateral i la finestra, hi ha un finestró baix que dóna al celler o soterrani.
La cornisa és lobulada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: Podem destacar l'obertura de la portassa i del portal lateral, posteriors a la construcció de la casa, 
realitzades durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 

Criteri Periode Cronologia Anys

Altres catalogacions Contemporani Segle XIX

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 4692008



DENOMINACIÓ: Ca na Cerdana

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_189
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba aquesta casa, que és el més estret i inmediat al 
carrer Bernat de Santaeugènia, va ser obert a partir de 1830, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada 
per finques rustiques. 
- Les datacions oferides pels catàlegs anteriors de patrimoni (1987 i 2003) van en la mateixa direcció.

ESTIL: popular

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Ca na Cerdana

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_189

Pàgina 4712008



DENOMINACIÓ: Casa de l'historiador Josep Capó Juan

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_190
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 43

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX (construcció) - Segle XX (reform
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb planta baixa, primer i segon pis, entre mitgeres, de planta rectangular i teulada de dues vessants. Presenta 
una articulació simètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i acolorida de color salmó, amb esgrafiat de tipus romboïdal i sòcol diferenciat, també arrebossat. 
També destaquen les faixes verticals als dos laterals i les impostes entre les plantes, ressortides, i acolorides també de color 
salmó, però més fort. Tots els emmarcaments de les obertures, ressortits, també estan arrebossats, amb una lleugera 
motllura a la llinda, i presenten en el cas de la planta baixa i primer pis motius ornamentals circulars.
A la planta baixa hi trobem dues obertures: el portal major, allindanat i amb llindar de pedra viva, amb la resta de 
l’emmarcament referit; i una finestra balconera, allindanada, amb barana de ferro forjat, i l’emmarcament també revestit.
El primer pis consta de dues finestres balconeres, allindanades, amb barana de ferro forjat.
El segon pis compta també amb dues finestres balconeres, allindanades, amb barana de ferro forjat.
La cornisa és motllurada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: L'aparença actual de la casa prové d'una reforma realitzada a començaments del segle XX, a pesar que la 
casa és de finals del segle XIX. D'aquesta data prové l'aixecament del segon pis, així com la majoria dels 
elements decoratius.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original, o 
modificada.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Principis segle XXObres de reforma Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa de l'historiador Josep Capó Juan

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_190
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- VICH, Mateu (1999). El patrimoni protegit  a  Coanegra (169). 
- (novembre 1996) Coanegra (143).

OBSERVACIONS:

- La casa va ser construïda el segle XIX i s'hi aixecà una planta més a començament del segle XX, modificant-se la decoració. 
Durant un temps acollí l'administració de correus i hi visqué el reverend i historiador Josep Capó i Juan, fins a la seva mort al 
1996

ESTIL: popular, amb elements del regionalisme

Erosió-

Ornamentació-
Revestiments-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Casa de l'historiador Josep Capó Juan

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_190
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DENOMINACIÓ: Antic quarter de la guàrdia civil

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_191
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Ca l'amo en Pere d'Orient

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 21

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús - abandonat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Gran casal del nucli urbà, fent cap de cantó, organitzat en tres alçades (planta baixa, primer i segon pis), de planta 
rectangular i rematat a la part superior per un terrat. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. Era l'antiga caserna 
de la guàrdia civil.
La façana és arrebossada, encara que s’intueix que és de paredat comú a sota, ja que el revestiment es troba amb molt mal 
estat. Compta amb faixes laterals i tres línies d’imposta (entre les plantes i sota la cornisa), acolorides de groc, i amb un 
sòcol, acolorit igual que les faixes. Tots els emmarcaments de les obertures també es troben arrebossats i acolorits del mateix 
color, la qual cosa dóna sensació d’unitat i simetria a la façana. 
A la planta baixa hi trobem el portal major, amb una disposició asimètrica respecte de l’eix central de la façana. El portal és 
allindanat i té els brancals i llindar de pedra viva, i la resta de l’emmarcament arrebossat i acolorit de groc, com ja s’ha 
esmentat respecte a tots els emmarcaments. A l’extrem esquerre de la façana hi trobem la portassa, d’arc ansa-paner, amb 
els brancals i llindar també de pedra viva, i la resta de l’arc de marès. La portassa conserva dos escopidors laterals de pedra 
viva. Flanquegen el portal major una finestra balconera, amb barana de ferro, i una finestra allindanada rectangular a cada 
costat. 
Al primer pis hi trobem el balcó, sobre l’eix marcat pel portal, balcó que té la peanya motllurada i barana de ferro. Una porta 
balconera allindanada dóna accés al balcó, mentre que una finestra balconera allindanada flanqueja el balcó per cada costat. 
Un total de quatre finestres més, rectangulars i més reduïdes, i un finestró quadrangular completen les obertures d’aquesta 
segona planta. 
El segon pis compta amb set finestres allindanades rectangulars i un petit finestró quadrangular.
La cornisa és llisa i la volada que forma és de teula àrab. Tot i això, l’edifici es troba rematat en la part superior per un terrat, 
que fa de coberta, terrat que es troba protegit per una paret o ampit d’obra.
El xamfrà, tot i trobar-se arrebossat, es troba arrebossat. El mal estat en que es troba el revestiment permet veure que es fet 
en base a carreus de pedra viva. En la base del xamfrà es conserva un escopidor. 
La façana lateral segueix el mateix esquema, estil i tècniques que la principal, i compta amb un finestró a la planta baixa, una 
finestra rectangular i un finestró al primer pis, i una finestra rectangular i un finestró al segon pis. La resta d’obertures estan 
condemnades o simplement estan pintades a la paret, per donar simetria. Aquesta façana lateral culmina en els seus angles 
superiors en dues torretes de vigilància sobre peanya motllurada curvilínia, i compta cadascuna amb dues espitlleres i petits 
merlets a sobre. La torreta de la dreta es troba en mal estat i corre el risc de despreniment.

INTERVENCIONS: La casa ha sofert diferents reformes al llarg de la seva història, la darrera relacionada amb la funció que 
tenia anteriorment: caserna de la Guàrdia Civil. Va ser ampliada per aquesta funció i rehabilitada.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Caserna guàrdia civil-
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DENOMINACIÓ: Antic quarter de la guàrdia civil

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_191
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest edifici, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat ; Sociocultural

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Deficient

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: No identificat CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000) Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova S.A.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- La construcció de l'edifici es degué produí entre finals del segle XIX, quan s'obrí aquest tram del carrer Ramon Llull, i 
principis del segle XX. Posteriorment fou rehabilitat i ampliat per acollir el quarter de la Guàrdia Civil. Actualment és troba en 
desús i la façana es troba molt deteriorada.
- La torreta de vigilància o defensa de la dreta de la façana lateral es troba en molt mal estat i corre el risc de despreniment.
- Necessita una urgent intervenció de rehabilitació.

Abandonament-
Erosió-
Obres privades-

Cobertes-
Estructures-
Ornamentació-
Revestiments-

Esbucament-

Consolidació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Antic quarter de la guàrdia civil

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_191
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DENOMINACIÓ: Antic quarter de la guàrdia civil

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_191
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DENOMINACIÓ: Antic quarter de la guàrdia civil

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_191
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_192
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 9

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, construïda sobre un buc que fa cap de cantó, de dues alçades (planta baixa i primer pis) i planta rectangular. La 
coberta és en forma de teulada de dues vessants i la casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd. Presenta una 
disposició simètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, i presenta un faixa vertical al lateral esquerre de la façana principal, feta amb carreus de 
marès encastats, que coincideix amb el xamfrà de la cantonada.
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’obri el portal major, avui allindanat, tot i que en el passat degué 
ser d’arc rodó -cosa que es fa visible en l’emmarcament de l’actual portal, que conserva part de les dovelles d’arc rodó i 
esquadres a cada costat de l’arc. L’emmarcament del portal es de marès i sobre aquest hi trobem el mateix relleu religiós que 
trobem a molts portals del poble de Santa Maria del Camí, una imatge de Jesús. Flanquejant el portal major per cada banda hi 
ha dues finestres allindanades rectangulars, molt senzilles, amb l’emmarcament de marès.
En el primer pis, i disposades de forma simètrica, hi ha tres petites finestres rectangulars amb emmarcament de marès, llinda 
d’una peça i ampits de marès motllurats, ben interessants.
Un altre element de marès que cal destacar de la façana són les cadenes de carreus de marès escairats que hi ha just a la 
dreta del portal major, que possiblement deixen petjada de qualque modificació feta en el portal o en la façana.
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

Façana lateral

La façana lateral, que dóna al carrer Nostra Senyora de la Pau, està feta seguint la mateixa tècnica i amb els mateixos 
materials que la façana principal. En planta baixa hi ha una finestra rectangular allindanada molt senzilla, amb emmarcament 
de marès. En el primer pis, s’hi obrin dues finestres allindanades amb emmarcament de marès, llinda d’una sola peça i 
ampits de marès motllurat, idèntics als ampits de les finestres superiors de la façana principal. 
El conjunt del cinc ampits de les finestres del primer pis (façana principal i façana lateral) són el més interessant de tot el 
conjunt arquitectònic i patrimonial.

INTERVENCIONS: El portal original, d’arc rodó, va ser allindanat. La finestra esquerra de la planta baixa pareix haver estat 
modificada.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_192
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba aquesta casa va ser obert entre 1875 i 1889, ja que 
anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques rustiques. La part primera del carrer Ramon Llull, més 
estreta i que parteix de Bernat de Santaeugènia, va ser oberta a partir de 1830. 

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_192
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_192
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 28-30-30A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_193
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Ramon Llull, 28-30-30A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge; Sociocultural

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, entre mitgeres, de tres alçades (planta baixa, primer pis i porxo), planta rectangular i teulada cap a la façana. La 
casa està feta seguint la tècnica de pedra en verd. 
La façana és de paredat comú, amb faixes de marès encastat. 
La casa ha estat dividida i avui en dia són vàries vivendes o habitatges. Això fa que tingui múltiples portals en planta baixa. Tot 
i això, s’ha de considerar com una única casa i presenta continuïtat en la façana. 
A la planta baixa hi trobem dos portals majors o principals, que previsiblement substitueixen un únic portal major que devia 
tenir la casa. Els dos portals majors són allindanats, amb emmarcament de marès encastat i dovelles a la llinda, i llindar de 
pedra viva. Entre aquests dos portals, hi trobem un portal-portassa condemnat, que es troba al mig de l’ample de la façana - la 
qual cosa fa pensar que fos el portal major prèvia divisió-, i que és d’arc ansa-paner, amb emmarcament de marès. Dins 
aquest l’arc ceg d’aquest portal-portassa hi trobem una finestra allindanada rectangular. A la dreta de cadascun dels portals 
majors hi trobem un portal de nova factura, també allindanats tots dos i de marès, i a l’extrem esquerre una altra finestra 
allindanada de marès.
En el primer pis, sobre cadascun dels dos portals majors, hi trobem un balcó amb la peanya motllurada i barana de ferro 
forjat. Una porta balconera amb l’emmarcament de marès dóna accés a cadascun d’aquests balcons. A cada costat dels dos 
balcons, hi trobem una finestra rectangular (sumant-ne quatre en total), amb l’emmarcament de marès i llinda d’una sola 
peça. 
El porxo consta de sis finestrons, distribuïts regularment, amb emmarcament de marès i llinda d’una sola peça.
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Restructuració: s’observen diferents intervencions en la façana, fruit de la divisió de la casa en múltiples 
habitatges: obertura de portals laterals, condemna de la portassa d’arc ansa-paner, etc. Aquesta reforma 
degué tenir lloc durant el segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casal urbà-
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 28-30-30A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_193
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació dels usos actuals

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- (juny 1999) El patrimoni protegit  a  Coanegra (170).
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- Actualment la vivenda està dividida entre tres habitatges.
- Casa construïda per mestre M.J. Mesquida (nota extreta del catàleg de patrimoni de 2003)
- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba aquesta casa va ser obert entre 1875 i 1889, ja que 
anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques rustiques. La part primera del carrer Ramon Llull, més 
estreta i que parteix de Bernat de Santaeugènia, va ser oberta a partir de 1830. 

ESTIL: popular

Obres privades-
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 28-30-30A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_193
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DENOMINACIÓ: c/Ramon Llull, 28-30-30A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_193
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DENOMINACIÓ: Capella de Ca Ses Monges

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_194
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura religiosa

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Rector Caldentey, 17

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Religiós

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Oratori dedicat al Cor de Jesús. És de planta de nau única i coberta ogival. Els arcs ogivals parteixen d'una línia d'imposta 
motllurada situada a mitja altura del parament. Absis amb tres finestres geminades amb vitralls i traceries.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

La íntegra conservació de la construcció en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, 
morfologia, materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest oratori.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Haurà de respectar el següent criteri: la conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització 
del bé haurà de respectar els valors que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat 
l’ús d’elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar 
determinats elements o èpoques.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Donada l’especificitat/característiques/singularitat d’aquest element patrimonial (citar tipus: casa, casal, 
església, acera, etc) es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que únicament siguin 
admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter 
original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable 
d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Capella-
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DENOMINACIÓ: Capella de Ca Ses Monges

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_194
PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Comunitat Religiosa CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Oratori dedicat al Cor de Jesús.
- Fou projectat (1913), seguint l'estil historicista, per Mossèn Miquel Salvà, de Llucmajor.
- Destaquen el retaule i el sagrari, obra de l'escultor Miquel Mir.
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DENOMINACIÓ: Capella de Ca Ses Monges

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_194
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DENOMINACIÓ: Can Sanxo (des Porxo)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_195
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Rector Caldentey, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Educatiu

Periode:
Residencial

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Antic casal i celler urbà. Buc entre mitgeres, fent cap de cantó amb el carrer Mossèn Joan Vich i Salom, de dos cossos 
d’alçat (planta baixa i primer pis) i coberta de dues vessants, que presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
FAÇANA: Els paraments són de paredat en verd parcialment referit. La cornisa és lobulada i la coberta, de teula àrab. La 
planta baixa consta d'un arc de mig punt amb els brancals de pedra viva i les dovelles i el carcanyol de marès. A la dreta, tres 
finestres apaïsades i atrompetades amb l'emmarcament de marès. El primer pis consta d'una porta balconera amb barana de 
ferro forjat i peanya motllurada amb dues mènsules; dues portes balconeres més amb barana de ferro forjat i peanya 
motllurada però sense mènsules; i una finestra allindanada amb l'ampit de marès motllurat. Tots els emmarcaments són de 
marès.
La façana lateral (c/ Mossèn Joan Vich Salom) consta d'un portal allindanat amb els brancals i les dovelles de marès; 
flanquejat per una finestra apaïsada emmarcada de marès i un portal allindanat de nova factura a l'esquerra. Així mateix es 
poden veure les restes d'un emmarcament de marès, actualment cegat, corresponent a una finestra allindanada. Al primer pis 
es troben dues finestres allindanades amb ampit, un d'ells motllurat. Una de les finestres apareix emmarcada de marès, l'altre 
no. També hi ha un petit finestró de nova factura, que distorsiona la visió del conjunt. Altres elements de la façana són les 
cadenes cantoneres de carreus escairats.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació ja que segons catalogacions anteriors, de l'interior cal destacar-ne el celler.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Modern Segle XVIII

Casa urbana-

Celler-
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DENOMINACIÓ: Can Sanxo (des Porxo)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_195
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar-lo o distorsionar-ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de protecció 
que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal. En els elements ja catalogats, s’haurà de fixar aquest àmbit si no el tenen o 
ampliar-lo si és necessari.

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- (1990) El patrimoni arquitectònic a  Coanegra (78).
- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 57

OBSERVACIONS:

- Actualment la planta baixa ha estata reconvertida en el centre d'ensenyament anomenat Col.legi Ramon Llull.
- Antigament era un celler.
- Interiorment conserva les arcades del celler.

- Segons Canyelles et al (2000: 57): " Al carrer del Rector Caldentey s'hi troba can Sanxo des Porxo, antic celler del segle 
XVIII amb grans arcs que sostenen una coberta de bigues. La façana presenta portal de mig punt i finestres amb esplandit. El 
balcó és un afegit posterior. L'edifici va ser cedit a la parròquia el 1921 i actualment hi ha les dependències del col·legi Ramon 
Llull."

Catalogada any 1987 (fitxa 16): "Edificio propiedad de la Parroquia. Antiguamente era un celler. Actualmente en la planta 
primera existe un centro de enseñanza, llamado Colegio Ramon Llull. Casa del siglo XVIII, casa de señores. Parece que los 
balcones son posteriores. Pertenece a la parroquia desde 1920. Protecciones requeridas: edificio en su conjunto, 
especialmente portal de la casa y toda la planta semisótano con sus arcos estructurales"

Obres privades-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Can Sanxo (des Porxo)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_195
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DENOMINACIÓ: Can Sanxo (des Porxo)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_195
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DENOMINACIÓ: Can Sanxo (des Porxo)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_195
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DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Rector Caldentey, 9 - 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_196
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Rector Caldentey, 9 i 11

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt de dues cases urbanes de dues altàries: planta baixa i primer pis.
La primera presenta una articulació asimètrica de les obertures. Es tracta de dos habitatges, unificats pels elements 
ornamentals de la façana.
La de l'esquerra té un portal allindanat, flanquejat per una finestra. En el primer pis, i arrenglerada amb el portal d'accés, 
finestra balconera amb barana de ferro forjat, flanquejada per una finestra molt senzilla.
L'habitatge de la dreta té un portal allindanat flanquejat per una finestra amb una petita barana de ferro i una obertura de forma 
el·líptica.
En el primer pis presenta una porta balconera amb peanya de ferro i dues finestres senzilles.
Totes les obertures tenen emmarcaments de referit amb incisions simulant dovelles.
El parament està revestit de lloses, amb sòcol de cimentat gratellós.
La coberta és de teula àrab, amb una cornisa motllurada.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de les reformes realitzades al llarg del segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest conjunt urbà es proposa l’elaboració d’un pla 
especial que atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, etnològiques i 
paisatgístiques del lloc.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Es mantindrà l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de 
la silueta paisatgística.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Rector Caldentey, 9 - 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_196
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Rector Caldentey, 9 - 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_196
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DENOMINACIÓ: Ca ses Monges

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_197
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Rector Caldentey, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Escola

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
En l'actualitat està molt modificat per a la seva adaptació a escola de primària. Com a element a conservar destaca el portal 
de llinda plana amb brancals, llinda i llindar de pedra viva.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades al llarg del segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta construcció es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Convent-
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DENOMINACIÓ: Ca ses Monges

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_197
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Comunitat Religiosa CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Actualment és una escola. L'edifici va ser reformat a principis del segle XX.
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DENOMINACIÓ: Ca ses Monges

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_197

Pàgina 5012008



DENOMINACIÓ: Rector Caldentey, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_198
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Rector Caldentey, 9

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat, amb parament arrebossat. De tota la façana només se’n destaca una finestra del 
primer pis, allindanada i emmarcada en base a tres peces de marès i ampit motllurat del mateix material.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret: finestra Modern Segle XVIII

Casa urbana-

Pàgina 5022008



DENOMINACIÓ: Rector Caldentey, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_198
CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- VICH, Mateu (gener 1999). El patrimoni protegit  a  Coanegra (167).

OBSERVACIONS:

- Aquesta finestra forma part d'una façana que ha estat modificada: la portassa d'arc escarser original s'ha substituït per una 
portassa i un portal allindanats.

Catalogada any 1987 (fitxa 17): "Parte existente de una antigua casa con portal y ventana del siglo XVIII. Protecciones 
requeridas: portal y ventana"

Abandonament-
Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Restauració-
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DENOMINACIÓ: Rector Caldentey, 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_198

Pàgina 5042008



DENOMINACIÓ: c/ Can Orell 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_199
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Can Orell 7

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. A la planta baixa trobam un 
portal allindanat amb els brancals i les dovelles de marès. Flanquejant-lo, hi ha una finestra allindanada i una portassa d'arc 
escarser. El primer pis consta d'una finestra balconera central flanquejada per dues finestres allindanades. Totes les 
obertures apareixen amb emmarcament de marès i clau. La cornisa és plana i la coberta, de teula àrab. El parament està 
format per lloses de pedra.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XX

Llenguatge arquitectònic Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Erosió-
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DENOMINACIÓ: c/ Can Orell 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_199
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No-

Consolidació-
Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: c/ Can Orell 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_199
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DENOMINACIÓ: Cas Frares

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_200
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/del Rosari, 18

ACCÉS: Vehicle i a peuVehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis, que presenta una articulació simètrica de les obertures.
El portal d'accés és allindanat, flanquejat per una finestra allindanada i una portassa d'arc escarser amb petits escopidors de 
pedra viva.
Al primer pis, finestra balconera flanquejada per dues finestres allindanades.
Totes les obertures presenten emmarcaments de peces irregulars de marès.
Parament de paredat en verd, amb cadenes de carreus de marès a l'altura del primer pis i coberta de teula àrab. La cornisa és 
lobulada.

INTERVENCIONS: En la façana del cos inferior s’observa que s’han efectuat obres de consolidació del paredat. Canvi de 
coberta.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Década de 1930Fonts orals Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Cas Frares

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_200
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Segons fonts orals aquesta casa fou construïda cap a 1938 per Joan Gelabert.
No s'ha pogut visitar l'interior. Des de l'exterior sembla que s'hi estan realitzant obres.

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Cas Frares

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_200

Pàgina 5102008



DENOMINACIÓ: Can Mavet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_201
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/del Rosari, 28

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i primer pis.
Presenta una articulació simètrica de les obertures, determinada per un portal d'accés allindanat amb llindar de pedra viva, 
flanquejat per dues finestres allindanades. Els emmarcaments són de peces de marès irregulars amb dovelles.
El primer pis, que ha sofert una ampliació de l'alçada, té tres finestres allindanades i emmarcades de marès.
A nivell de façana té cadenes de carreus de marès en els extrems, i el parament és d'aparell irregular.
La coberta és de teula àrab amb cornisa llisa.

INTERVENCIONS: Augment de volum del cos superior. Consolidació paredat de la façana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels restants revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha 
de permetre una nova l’elevació de l’alçada de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Mavet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_201
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.
Aquest edifici consta en la fitxa núm. 135 del catàleg d’edificis del municipi de 1987. Segons aquest document fou la casa 
natal de l’escriptor i catedràtic santamarier Miquel Dolç.

No s'aprecien-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Can Mavet

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_201
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DENOMINACIÓ: Ses Cotxeres d'Obres Públiques

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_202
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 80

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Magatzem

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Magatzem alineat entre mitgeres en un costat i fent cap de cantó en l’altre construït majoritàriament amb la tècnica de carreus 
de marès amb coberta de teula àrab de dues vessants. Planta rectangular i alçat d’un cos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis. El cos inferior està definit per una seqüència de tres portals de portassa d’arc 
ansa-paner, únicament és obert el portals que confronta amb la casa núm. 82, els altres dos romanen paredats. La cornisa és 
plana.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits —en tot cas es podrien reobrir el portals de portassa paredats—, les textures i colors 
dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de 
respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest magatzem, en el que es conserven els materials i els elements arquitectònics 
característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Magatzem. Sociocultural. Establiment públic.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primer meitat del 
segle XXl

Construcció Contemporani Segle XX

Indeterminat-
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DENOMINACIÓ: Ses Cotxeres d'Obres Públiques

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_202
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Ses Cotxeres d'Obres Públiques

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_202
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DENOMINACIÓ: Ca madó Barraca

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_205
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 03/12/2002

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/del Rosari, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de dos cossos: planta baixa i primer pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
A la planta baixa, portal allindanat emmarcat de peces de marès, flanquejat per una finestra allindanada emmarcada de marès 
i per una portassa de nova factura, emmarcada de referit amb incisions horitzontals i verticals simulant dovelles. En el costat 
esquerre del cos inferior —en relació al portal d’entrada—hi ha una placa de nomenclatura urbana.
Al primer pis, tres finestrons allindanats amb ampit llis de pedra viva i emmarcament de marès. El parament està paredat en 
verd, amb cadenes de carreus escairats. Coberta de teula àrab amb cornisa motllurada i lobulada.

INTERVENCIONS: Augment de volum en alçat del segon cos i canvi de coberta.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.
Així mateix s’ha de conservar la placa de nomenclatura urbana, anterior a l’actual model que s’utilitza en el 
municipi, que té en el costat esquerre del cos inferior —en relació al portal d’entrada.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva gran part dels materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Darreries del Segle 
XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Ca madó Barraca

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_205

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- El primer pis originalment era un porxo. Ampliació: alçada primer pis.

Pàgina 5182008



DENOMINACIÓ: Ca madó Barraca

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_205

Pàgina 5192008



DENOMINACIÓ: Estació (del tren)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_206
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 08/04/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Sant Antoni s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Centre social

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Edifici de dues plantes que s’organitza en base a tres trams, el central dels quals sobresurt una mica de la línia de façana i 
apareix coronat per un petit frontó ornamentat.
La divisió dels trams ve determinada per cadenes de carreus cantoneres i la dels pisos per una línia d’imposta motllurada.
A la planta baixa, portal d’accés allindanat, amb brancals i dovelles de marès, flanquejat per dues finestres amb 
emmarcament de marès i coronament motllurat.
En el primer pis apareixen dues finestres unificades per l’emmarcament, flanquejades per dos finestrons amb un adorn a la 
part inferior.
Altres elements significatius de la façana són un rellotge i el nom de l’estació.
El parament està enllosat, i la coberta és de teules planes.
La façana de darrera compta amb els mateixos elements que la façana principal. L’única diferència apareix en el portal 
principal, que s’estructura en base a dues obertures allindanades.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres i portassa .Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni 
l’afegit de volums sobre la coberta original».

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal. En els elements ja catalogats, s’haurà de fixar aquest àmbit si no el tenen o 
ampliar-lo si és necessari

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

1875Construcció Segle XIX

Cisterna-

Estació de tren-
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DENOMINACIÓ: Estació (del tren)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_206
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Ed. Hora Nova, S.A.
- (juliol 1993) Obres a l'estació  a  revista Coanegra (140).

OBSERVACIONS:

- Fou inagurada l´any 1875
- 1996: es varen dur a terme obres de restauració.
- Actualment és un centre cultural.

Clandestins-

Revestiments-

Vandalisme-

Consolidació-
Rehabilitació-
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DENOMINACIÓ: Estació (del tren)

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_206

Pàgina 5222008



DENOMINACIÓ: Antic celler

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_207
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 01/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Sant Antoni, 6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Antic celler de planta rectangular situat entre mitgeres, amb alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis i coberta de dues 
vessants. 
El parament de la façana és de pedra en verd, excepte les faixes verticals que la delimiten pels costats que són de marès. 
A la planta baixa hi ha una portassa d´arc escarser amb els brancals i les dovelles de marès, amb dues finestres rectangulars 
tapiades una a cada costat amb els brancals i la llinda de marès. 
Al primer pis hi ha tres finestres rectangulars amb els brancals i llinda de marès de les quals la situada a la part esquerra està 
actualment tapiada.
Totes les obertures apareixen de forma simètrica respecte al eix central del edifici.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.
Establiment públic
Conservació del ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Celler-
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DENOMINACIÓ: Antic celler

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_207
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Antic celler actualment abandonat o sense ús.

Abandonament-

No s'aprecien-
Revestiments-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Antic celler

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_207

Pàgina 5252008



DENOMINACIÓ: c/Sant Antoni, 24 i 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_208
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sant Antoni, 24 i 26

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Primera residència

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal noucentista organitzat en planta baixa, primer pis i porxo amb un petit mirador a un cap de cantó de la teulada. Presenta 
una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta de tres portals allindanats amb llindar de pedra viva, brancals de pedra de Santanyí i tres finestres 
allindanades amb trencaaigües motllurat, així mateix el portal de més a la dreta.
El primer pis consta de dues portes balconeres amb barana de ferro forjat de motius geomètrics i peanya motllurada amb 
dues mènsules a sota de motius geomètrics; i quatre finestres allindanades, totes amb trencaaigües motllurat.
El porxo consta de sis finestres apaïsades tancades amb barrots de ferro.
Altres elements de la façana són les dues faixes verticals i les dues línies d'imposta horitzontals referides en relleu.
Cal remarcar també el cap de cantó escocat amb base de pedra viva.
La cornisa és motllurada i adornada amb quinze carteles de motius geomètrics; al cap de cantó és curvilínia amb una cartela.
La façana lateral segueix el mateix esquema que la principal però es perllonga en una portassa d'arc escarser, amb els 
brancals i les dovelles de marès. 
A la part posterior que fa cap de cantó entre Pere Puigdorfila i Sant Josep hi ha un escopidor de pedra .
La coberta és de teula àrab i compta amb un petit mirador de nova factura al costat esquerre.
Els paraments són de paredat en verd amb els emmarcaments tots ells referits.
Interiorment la casa conserva un arc carpanell amb els brancals, les dovelles i les motllures de marès.
A la part posterior de l'immoble es troba un recinte enjardinat amb una cisterna que conserva el jai i la corriola.

INTERVENCIONS: Consolidació

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Cisterna-

Escopidor de pedra-
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DENOMINACIÓ: c/Sant Antoni, 24 i 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_208
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Actualment l'immoble es troba dividit en dues propietats diferents.
- Fou edificat als anys centrals de la dècada dels vuitanta del segle XIX

Obres privades-

No s'aprecien-

No-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: c/Sant Antoni, 24 i 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_208

Pàgina 5282008



DENOMINACIÓ: c/Sant Antoni, 20 i 20A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_209
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sant Antoni, 20 i 20A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana situada entre mitgeres de planta rectangular i tres altàries: planta baixa, primer i segon pis, construïda per 

carreus amb filades, i amb la coberta de dues vessants, amb teula àrab i cornisa lobulada. A la planta baixa hi ha el portal 
d’accés d’arc escarser amb llindar de pedra viva flanquejat per dues finestres molt senzilles. A l’esquerra hi ha un portal 
allindanat de nova factura. Al primer pis trobem una porta balconera amb peanya motllurada i barana de ferro forjat 
flanquejada per tres finestres, dues a la dreta i una a l´esquerra. El segon pis compta amb una finestra balconera flanquejada 
per dues finestres més petites i un finestró que originalment era altre finestra. Tot el conjunt és asimètric. 
Tots els emmarcaments són de referit de color blanc, i s’uneixen a les faixes horitzontals que determinen les diferents 
altàries. També té dues faixes verticals en els extrems de la façana.
El parament està referit, amb esgrafiat simulant carreus i sòcol de cimentat gratellós.

INTERVENCIONS: La casa ha estat objecte de reforma recent amb resultats negatius especialment pel revestiment de la 
façana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: c/Sant Antoni, 20 i 20A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_209
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc. (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa 
Maria.

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

Altres-

Consolidació-
Restauració (parcial, de certes dependències)-
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DENOMINACIÓ: c/Sant Antoni, 20 i 20A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_209

Pàgina 5312008



DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_210
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sant Jordi/Joan Mesquida, 6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, de dos cossos d’alçat, planta baixa i primer pis, amb parament arrebossat. El parament està paredat en 
verd, sense referir i la coberta és de teula àrab amb cornisa lobulada.
FAÇANA:  De tota la façana només se’n destaquen dues obertures, un portal allindanat amb brancals i dovelles de marès, i 
en el primer pis una finestra allindanada emmarcada de marès i amb l'ampit motllurat.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: S'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVIII

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_210
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_210

Pàgina 5342008



DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_211
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sant Jordi, s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d'arc carpanell, amb brancals i dovelles de marès i escopidors de pedra viva.
El parament està paredat en verd, i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en l’element (especificar tipus) es proposen les següents 
proteccions:
La íntegra conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, 
morfologia, materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest element patrimonial es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_211

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_212
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sant Jordi, s/n, entre cantonada i número 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, d’un sol cos d’alçat, paredat en verd, sense referir. Presenta portassa d'arc carpanell, amb brancals i 
dovelles de marès. Llindar de pedra viva, amb dues incisions per permetre el pas de les rodes del carro. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures originals dels 
buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, 
aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Portassa-

Pàgina 5372008



DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_212
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_212
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_213
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sant Jordi, s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portal d'arc de mig punt amb brancals de peces de marès: dovelles i carcanyol. A sobre hi ha un tram de teulada. La resta de 
la façana és de paredat en verd.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en l’element (especificar tipus) es proposen les següents 
proteccions:
La íntegra conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, 
morfologia, materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest element patrimonial  es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat 
original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

Portassa-
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_213

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- VICH, Mateu (gener 1999). El patrimoni protegit (3)  a  Coanegra (167).

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_214
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sant Jordi/Joan Mesquida, 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular adossat amb un altre buc creant una ela, situats ambdós entre mitgeres, amb carrera i jardí al davant, 
realitzats en la tècnica de paredament en verd. La que ocupa el número 4 és una casa urbana amb alçat de tres cossos -
planta baixa, primer pis i porxo-, mentre el número 6 té dos cossos d’alçat. Ambdues presenten coberta a dues vessants.El 
portal d'accés és allindanat, flanquejat per una finestra molt senzilla. El primer pis té una porta balconera amb peanya plana 
sostinguda per dues mènsules i una barana de ferro forjat. A l'esquerra apareix una finestra allindanada amb l'ampit de marès 
motllurat. El porxo presenta tres finestrons en forma d'arc escarser molt rebaixat, tancats per portes cegues de fusta. 
Presenta una articulació asimètrica de les obertures. Totes les obertures tenen emmarcaments de referit de color vermell, 
mentre que el parament està referit en blanc amb un sòcol de cimentat gratellós. La coberta és de teula àrab amb cornisa 
lobulada
FAÇANES: La façana principal (número 4) presenta paredat comú, referit en blanc, excepte el sòcol que està recobert de 
ciment mallorquí i faixes acolorides de color vermellós emmarcant les obertures. El portal i les finestres són de llinda, a la 
planta baixa n’hi ha una, en el primer pis una altra –que presenta ampit de filets- així com una finestra balconera amb peanya 
de pedra i balconada de ferro forjat. En el porxo s’obren tres finestrons quadrangulars amb arc de mig punt. Remata l’edifici 
una cornisa de pedra motllurada. Les obertures es troben disposades de manera simètrica respecte l’eix de la façana.
La vivenda del número 6 presenta paredat comú, sense referir. El portal forà és de llinda. En el primer pis presenta una 
finestra rectangular, amb ampit de caires serrats i bocell.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Actualment s'hi estan duent a terme obres de reforma a la zona anterior de la parcel·la, però sembla que 
no afecten el volum de l'habitatge.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XVIII-XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_214
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)

Abandonament (parcial)-
Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Consolidació-
Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_214

Pàgina 5442008



DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_214

Pàgina 5452008



DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_215
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sant Jordi, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular entre mitgeres, de tres cossos d’alçat: planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una articulació simètrica de 
les obertures. 
FAÇANA: Els paraments són de paredat en verd. Altres elements de la façana són les cadenes cantoneres de carreus 
escairats de marès. La cornisa és llisa i la coberta de teula àrab. Tots els emmarcaments (exceptuant el portal d’entrada) són 
de marès. Totes les obertures apareixen tancades amb persiana mallorquina.
A la planta baixa trobem un portal d'arc deprimit còncau amb brancals (dues peces) de pedra viva i llindar també de pedra 
viva; les dovelles (abans el portal era de mig punt) són de marès. Flanquegen el portal dues finestres allindanades.
El primer pis consta d'una porta balconera central amb peanya motllurada amb dues mènsules a sota de motius geomètrics i 
barana de ferro forjat de motius vegetals. En el porxo hi ha tres finestres apaïsades.
La façana lateral presenta a la planta baixa un portal allindanat amb llindar de pedra viva i brancals i dovelles de marès, així 
com una finestra allindanada amb ampit llis. El primer pis consta d'una finestra balconera emmarcada de marès i dovelles 
també de marès.
El porxo consta de dues finestres apaïsades amb l'emmarcament de marès i persiana.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret: portal Modern Segles XVII-XVIII

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_215
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- La façana ha sofert la reestructuració del portal principal, abans de mig punt i ara deprimit concau. Conserva l'emmarcament 
anterior amb les dovelles.

Catalogada any 1987 (fitxa 35), aleshores l'adreça era Carrer Paborde Jaume, 36: "Casa de principios del siglo XX. El portal 
parece más antiguo del siglo XVII o principios del XVIII, por lo menos en sus laterales y umbral de piedra. Protecciones 
requeridas: fachada en su conjunto"

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
Manteniment de la neteja-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_215
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_215
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DENOMINACIÓ: Tancament perimetral cementeri municipal, segles 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_216
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ctra. de Pòrtol, sn

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Rural

EMPLAÇAMENT: Pla

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Tancament recinte cemente

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tanca perimetral que envolta el cementeri construït en el segle XIX. En els laterals presenta dues parets fetes amb la tècnica 
de paredat en verd. En la part frontal està definida per una seqüència de pilastres de marès, rematades per motllures en 
forma de petxina, que s’aixequen sobre un mur corregut i amb reixes metàl•liques intercalades. L’obertura d’aquest tancament 
es monumentalitza amb dues pilastres de majors dimensions que les de la resta del conjunt, en la part superior de la reixa 
figuren els números 1911. En la part posterior s’hi troba una barana pètria sobre una paret de pedra, decorada amb motius 
romboïdals d’interior lobulat, amb una esglaonada central que salva el desnivell amb una ampliació posterior del cementeri.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació d’aquesta tanca perimetral que 
distorsioni o alteri la seva morfologia i materials originals es proposa l’elaboració d’un pla especial que 
atengui a les seves especials característiques arquitectòniques i etnològiques.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquests elements patrimonials es proposa que en qualsevol reconstrucció, 
restitució o reforma que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn 
la visual, l’estètica, la tipologia, la textura ni l’alçat original que el defineixen. Per tal motiu es proposa que 
per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tancament cementeri.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

A partir de 1820Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

1911Fonts epigràfiques Contemporani Segle XX

Tancament de pilastres amb reixa metàl·lica-
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DENOMINACIÓ: Tancament perimetral cementeri municipal, segles 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_216
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

CAPÓ JUAN, JOSEP, La vila de Santa Maria del Camí, Miramar,1985.
AAVV., Santa Maria del Camí, Hora Nova, Mallorca, 2000.

OBSERVACIONS:

Segons varis autors (2000:30) la construcció del primitiu cementeri municipal s’acordà construir en 1820 en uns terrenys 
denominats can Pau. La seva construcció es va interrompre el mateix any i no es reinicià fins el mes de febrer de 1836 
(Capó,1985:163-164).
No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Revestiments-

Vandalisme-

Consolidació-
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DENOMINACIÓ: Tancament perimetral cementeri municipal, segles 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_216
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DENOMINACIÓ: Casa del carrer Santa Margalida, 44

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_217
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Santa Margalida, 44

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i porxo. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal d'arc escarser amb el llindar de pedra viva amb els brancals i les dovelles de marès.
El porxo consta de tres finestres allindanades amb l'emmarcament de marès.
La cornisa és plana i la coberta és de teula àrab.
Els paraments són de paredat en verd.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva dels materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Segona meitat del 
segle XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 5532008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Santa Margalida, 44

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_217
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (febrer 1999). El patrimoni protegit (IV)  a  Coanegra (168).

OBSERVACIONS:

Aquest edifici es correspon amb la fitxa núm. 134 del catàleg d'edificis del municipi de 1987.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
Limitació d'usos-

Pàgina 5542008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Santa Margalida, 44

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_217

Pàgina 5552008



DENOMINACIÓ: Can Tanco

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_218
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sol, 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portal que forma part d'una casa urbana recentment reformada (planta baixa i primer pis, que no presenta més interés que 
l'esmentat portal de mig punt, amb brancals i dovelles de marès, i llindar de pedra viva.

INTERVENCIONS: S'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret: portal Modern Segle XVII

Casa urbana-

Pàgina 5562008



DENOMINACIÓ: Can Tanco

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_218
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 58

OBSERVACIONS:

- Casa totalment reformada entre 1987 i 2008, a jutjar per fotografies del catàleg de 1997. Només queda el portal original del 
segle XVII.

- Segons Canyelles et al (2000:58): "A la barriada de sa Tanca, al carrer del Sol -un dels pocs carrers que conserven la placa 
antiga de 1860- hi ha també alguns elements arquitectònics interessants, com el portal de llinda de pedra de can Tanco, i al 
número 25 s'hi troba un voladís de teules motllurades."

Catalogada any 1987 (fitxa 22): "Casa con el estilo de repoblación, muy antigua, siglo XVII, con las ventanas de la planta baja 
modificadas por ampliación y colocación de persianas. Protecciones requeridas: toda la fachada, incluyendo la cochería 
adosada."

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 5572008



DENOMINACIÓ: Can Tanco

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_218

Pàgina 5582008



DENOMINACIÓ: Sol, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_219
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sol, 5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Finestra allindanada, emmarcada en pedra viva i amb l'ampit motllurat del mateix material situada a la planta baixa d'un 
immoble notablement reformat que no presenta més interés ni en la seva façana ni en el seu interior.

INTERVENCIONS: S'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segles XVIII-XIX

Casa urbana-

Finestra-

Pàgina 5592008



DENOMINACIÓ: Sol, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_219
CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Forma part de la façana del Col·legi Ramon Llull.

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 5602008



DENOMINACIÓ: Sol, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_219

Pàgina 5612008



DENOMINACIÓ: Sol, 21

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_220
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Sol, 21

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Principis segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular entre mitgeres, de dos cossos d’alçat: planta baixa i primer pis. Presenta una articulació asimètrica de les 
obertures, així com faixes verticals referides en els extrems de la façana. 
FAÇANA: El parament està referit, i el sòcol destaca per ser d'un altre color. La coberta és de teula àrab.La planta baixa té 
una finestra i un portal allindanat, i en el primer pis trobam dos finestrons allindanats que es tanquen amb portalons de fusta. 
Totes les obertures tenen emmarcaments referits, i el conjunt de la façana està coronat per una cornisa lobulada i per un 
voladís de teules motllurades. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien, sembla conservar l'aspecte original

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Construcció Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Finestra-

Pàgina 5622008



DENOMINACIÓ: Sol, 21

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_220

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000: 58.
- (gener 1999). El patrimoni protegit a Coanegra (167).
- Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

- No hem vist l'interior.
- Destaca el voladís de teules motllurades.

- Segons Canyelles et al (2000:58): "A la barriada de sa Tanca, al carrer del Sol -un dels pocs carrers que conserven la placa 
antiga de 1860- hi ha també alguns elements arquitectònics interessants, com el portal de llinda de pedra de can Tanco, i al 
número 25 s'hi troba un voladís de teules motllurades."

En referència a les teules regadores o de coa de dragó, Ordines (2007:134) diu: "al carrer del Sol, núm. 21, hi ha un altre 
exemple ben destacat d'aquestes teules que cobreixen la zona del portal"

Erosió-

Cobertes-
Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Consolidació-
Limitació d'usos-

Pàgina 5632008



DENOMINACIÓ: Sol, 21

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_220

Pàgina 5642008



DENOMINACIÓ: Can Romanyà

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_221
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/del Sol, 1

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de planta baixa i primer pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d'un portal allindanat emmarcat per peces de marès. El flanquegen dues finestres allindanades 
actualment reestructurades i amb persiana d'alumini.
El primer pis consta  d'una finestra balconera de nova factura flanquejada per dues finestres allindanades amb persiana 
mallorquina i ampit original motllurat de marès; estan emmarcades per peces de marès.
Altres elements a remarcar són les cadenes cantoneres de carreus escairats.
La cornisa és plana.
La coberta és de teula àrab.
El parament és de paredat en verd parcialment referit.

INTERVENCIONS: La morfologia actual és el resultat de reformes realitzades al llarg del segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada les característiques d’aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original 
i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la 
seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti 
amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-

Pàgina 5652008



DENOMINACIÓ: Can Romanyà

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_221

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- La façana ha estat reestructurada i algunes de les obertures s'han modificat. 
- S'ha ampliat el primer pis.

Pàgina 5662008



DENOMINACIÓ: Can Romanyà

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_221

Pàgina 5672008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 53

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_222
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 12/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets 53

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres de planta rectangular amb alçat de dos cossos i coberta cap a la façana. 
El parament apareix arrebossat amb argamassa. Al primer pis hi ha una porta amb una finestra balconera al costat esquerra. 
Al primer pis, hi ha una finestra del tipus pallissa damunt el portal major i una finestra condemnada a la part dreta. Tot el 
conjunt prensenta les obertures de forma asimètrica respecte a l´eix central del edifici.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Habitatge

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Destruït en gran part

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Abandonament-
Clandestins-
Erosió-

Pàgina 5682008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 53

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_222
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Anteriorment formava part del mateix habitatge amb el nº 51
- La disposició de la façana s´ha vist alterada per la construcció d´un distribuidor elèctric

Cobertes-
Estructures-
Revestiments-

Esbucament-

Consolidació-
Rehabilitació-
Restauració-

Pàgina 5692008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 53

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_222

Pàgina 5702008



DENOMINACIÓ: Làpida funerària

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_285
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ctra. de Pòrtol, sn

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Rural

EMPLAÇAMENT: Pla

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Paviment

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Làpida funerària feta d’una peça rectangular de pedra viva Santanyí, situada en el carrer central del cementeri primitiu. Es 
troba encastada en el paviment. Emmarcada entre un rectangle incís, en l’interior del qual hi ha motius geomètrics, s’hi troba 
la següent inscripció: «SEPVULTURA DEL SR JAVME JAVME DEL ARBOSSAR Đ LA SRA MICHELA SITJAR SE MARA 
Y DES. SE ANY 1763».

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció sobre la làpida es proposen les següents proteccions:
La reposició de l’element en el lloc original o en tot la conservació i protecció de l’erosió en el lloc on es 
troba.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest element patrimonial es proposa que en qualsevol restitució o 
restauració que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn 
l’estètica, la tipologia, la textura ni el caràcters gràfics, numèrics o decoratius que el defineixen. Per tal 
motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió 
tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Funerari.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

1763Fonts epigràfiques Modern Segle XVIII

Làpida funerària-

Erosió-

Revestiments-

Pàgina 5712008



DENOMINACIÓ: Làpida funerària

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_285

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Alteració de la fesomia original-
Vandalisme-

Delimitació / Tancament-

Pàgina 5722008



DENOMINACIÓ: Sa Sínia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_292
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Antoni Gelabert cap de cantó C/Andria

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Sínia que presenta una tipologia de paredat amb pedres de grans dimensions.
Exteriorment consta d’una mota amb una alçada de 60 cm. formada per peces de pedra viva, amb escalons a un costat. 
Sobre el coll dues arcades apuntades en les que s’inscriuen arcs de mig punt suportats per quatre pilars de pedra.
Conserva un corro de fusta i una pica de pedra semicircular a un lateral de la mota.

INTERVENCIONS: Juntament amb el fet que el conjunt de la Sínia s’ha esfondrat en diferents ocasions, també es va 
electrifica l’extracció d’aigua, això suposà l’esbucament parcial de les arcades, les quals foren 
recuperades en unes obres de restauració.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en la Sínia es proposen les següents proteccions:
La íntegra conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, 
morfologia, materials i textures de construcció originals dels elements que la constitueixen.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia de la Sínia es proposa que per a qualsevol intervenció que es plantegi únicament siguin 
admissibles aquelles que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal.

USOS PERMESOS: Sínia.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

1672Fonts bibliogràfiques Modern Segle XVII

Sínia-

Pàgina 5732008



DENOMINACIÓ: Sa Sínia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_292
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- ORDINAS MARCÈ, Gabriel (2000). Els pous comuns del Raiguer. Mallorca: Consell de Mallorca.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria. Mallorca: Ed. Hora Nova.
- (1990).Coanegra (78).
- (1992) Restauració de Sa Sínia  a  Coanegra (91).
- (1992). Coanegra (96)
- (1992). Coanegra (97).
- ORDINAS MARCÈ, Gabriel (1996)  a  Coanegra (138).
- ORDINAS MARCÈ, Gabriel. Els pous de Santa Maria del Camí i Santa Eugènea  a  III Jornades d'Estudis Locals. 
Ajuntament de Santa Maria.
- (1991) Gran Enciclopèdia de Mallorca. Mallorca: Promomallorca.

OBSERVACIONS:

Els orígens de sa Sínia es remunten a l’època prehistòrica, es tractaria d’un antic pou relacionat amb la transhumància 
ramadera. Al llarg  de la dominació islàmica i posteriors continuà utilitzant-se. Les arcades gòtiques  —esbucades en 1932— i 
el coll foren bastides en 1672 per mestre Xorba, entre d’altres. El 1992 es restauraren les arcades, recuperant així la seva 
fesomia original (AAVV., 2000:59).
Aquest edifici es correspon amb la fitxa núm. 129 del catàleg d'edificis del municipi de 1987.

Erosió-
Obres públiques-

Revestiments-

Vandalisme-

Instal·lació d'informació-
Manteniment de la neteja-

Pàgina 5742008



DENOMINACIÓ: Sa Sínia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_292

Pàgina 5752008



DENOMINACIÓ: Escopidors de pedra

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_311
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Diversos carrers del nucli urbà

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Públic

Periode:
Modern-Contemponai

Cronologia:

XVII-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Onofre Jaume Coanegra / Josep Canyelles
Carrer Ramon Llull, cantonada amb Nostra Senyora de la Pau
Carrer Llarg amb Carrer Lluc Mesquida, als dos caps de cantó.
Carrer Sant Jordi, 8
C/Santa Margalida cantonada del C/Mn. Joan Mesquida, 72-74
C/Lluc Mesquida, 1 façana posterior de can Menut

INTERVENCIONS: No es poden determinar

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en qualsevol d'aquestes voreres, es proposen la íntegra 
conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, morfologia, 
materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat, característiques i singularitat d’aquest element patrimonial es proposa la seva 
reconstrucció o la restitució a l’estat original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions 
sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Indeterminat Indeterminada

Escopidor de pedra-

Erosió-

Pàgina 5762008



DENOMINACIÓ: Escopidors de pedra

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_311
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Esbucament-

Limitació d'usos-

Pàgina 5772008



DENOMINACIÓ: Escopidors de pedra

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_311

Pàgina 5782008



DENOMINACIÓ: Can Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_312
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Antoni Gelabert, 21

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda amb llindar de conglomerat hidràulic, 
en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres rectangulars. En el cos superior 
s’obren dues finestres rectangulars allindanades amb ampit motllurat, la central de majors dimensions. En el costat dret, —en 
relació al portal— hi ha l’estructura d’una tercera finestra que es troba paredada. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: No s’aprecien en l’exterior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera meitat segle 
XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 5792008



DENOMINACIÓ: Can Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_312
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Entorn modificat-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 5802008



DENOMINACIÓ: Can Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_312

Pàgina 5812008



DENOMINACIÓ: Can Miquel Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_313
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Antoni Gelabert, 13

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó a un costat i alineat entre mitgeres en l’altre construït majoritàriament amb la tècnica de 
paredat en verd i carreus de marès amb coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres rectangulars. En la façana lateral, confrontant amb 
el carrer Costa i Llobera, s’obre una finestra de les mateixes característiques. En el cos superior s’obren tres finestres 
rectangulars allindanades, la central de majors dimensions que les laterals, amb una fillola de pedra. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: No s’aprecien en l’exterior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera meitat del 
segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 5822008



DENOMINACIÓ: Can Miquel Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_313
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Erosió-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 5832008



DENOMINACIÓ: Can Miquel Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_313

Pàgina 5842008



DENOMINACIÓ: Can Morro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_314
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/ Antoni Gelabert, 15

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a 
l’eix central de la façana, dues finestres rectangulars i un portal de portassa d’arc escarser. Entre aquestes estructures es 
troben dues anelles metàl•liques emprades per fermar bísties. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars 
allindanades, la central de majors dimensions que les laterals, amb ampit de conglomerat hidràulic. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: En la façana del cos inferior s’observa que el portal de portassa està paredat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits —en tot cas es podria reobrir el portal de portassa paredat— les textures i colors dels 
revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la 
fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera meitat segle 
XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 5852008



DENOMINACIÓ: Can Morro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_314
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 5862008



DENOMINACIÓ: Can Morro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_314

Pàgina 5872008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Antoni Maura, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_317
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Antoni Maura, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Magatzem

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, les 
cantoneres i les parets laterals, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de 
llinda, en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per un portal de portassa d’arc escarser, amb 
dos escopidors de pedra a cada costat; i una finestra rectangular. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars 
allindanades. Totes les obertures descrites, excepte la de la portassa, romanen paredades. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: Probablement aquesta construcció no s’ha emprat mai com a habitatge, ja que totes les obertures, es 
troben paredades totalment, excepte el portal de la portassa, —les del cos inferior— o parcial —les del cos 
superior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original, en aquest cas contemplaria l’obertura dels buits originals 
paredats. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable 
d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera meitat segle 
XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 5882008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Antoni Maura, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_317
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

Cobertes-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
Rehabilitació-

Pàgina 5892008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Antoni Maura, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_317

Pàgina 5902008



DENOMINACIÓ: Can Jaume Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_318
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Costa i Llobera, 5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat un portal de portassa d’arc escarser i llindar de pedra viva i una 
finestra rectangular a la que segueix un altre portal de llinda, amb llindar de conglomerat hidràulic. En el cos superior s’obren 
tres finestres rectangulars allindanades, la central de majors dimensions, les laterals tenen ampit de conglomerat hidràulic i la 
central una fillola de pedra. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: S’aprecia l’obertura d’un portal lateral a la façana que dóna accés a la part superior de l’edifici, lloc 
probablement destinat a habitatge.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Al voltant de 1930Fonts orals Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 5912008



DENOMINACIÓ: Can Jaume Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_318

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Segons informació oral la construcció d’aquest edifici, juntament amb el veí, es deu a la promoció de Jaume Ripoll Oliver 
«Gràcia» i es realitzà en les primeres dècades del segle XX. En la zona que ocupa aquesta casa hi havia uns sestadors 
coneguts popularment com «es Taulons», aquesta construcció i les terres on s’aixecà aquest edifici pertanyien a la possessió 
de son Seguí i foren establides en règim de censal.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 5922008



DENOMINACIÓ: Can Jaume Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_318

Pàgina 5932008



DENOMINACIÓ: Can Jaume Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_319
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Costa i Llobera, 7

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat un portal de portassa d’arc escarser i llindar de pedra viva i una 
finestra rectangular a la que segueix un altre portal de llinda, amb llindar de conglomerat hidràulic. En el cos superior s’obren 
tres finestres rectangulars allindanades, la central de majors dimensions, les laterals tenen ampit de conglomerat hidràulic i la 
central una fillola de pedra. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: S’aprecia l’obertura d’un portal lateral a la façana que dóna accés a la part superior de l’edifici, lloc 
probablement destinat a habitatge.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Al voltant de 1930Fonts orals Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 5942008



DENOMINACIÓ: Can Jaume Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_319

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Segons informació oral la construcció d’aquest edifici, juntament amb el veí, es deu a la promoció de Jaume Ripoll Oliver 
«Gràcia» i es realitzà en les primeres dècades del segle XX. En la zona que ocupa aquesta casa hi havia uns sestadors 
coneguts popularment com «es Taulons», aquesta construcció i les terres on s’aixecà aquest edifici pertanyien a la possessió 
de son Seguí i foren establides en règim de censal.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 5952008



DENOMINACIÓ: Can Jaume Gràcia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_319

Pàgina 5962008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Andria_1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_321
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Andria, 2-16

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Espai urbà amb edificacions

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XVIII-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Entorn urbà en el que hi ha 8 parcel•les confrontants amb el carrer, de tirada recta, en 7 de les quals s’hi han aixecat edificis 
de dues plantes d’alçat, concretament en els números 2, 4, 8, 10, 14 i 16, juntament amb una portassa situada en la 
cantonada del carrer Costa i Llobera. Malgrat que els edificis existents tenen diferències en alçat, en tipologies, textures i 
colors de les façanes cap d’ells distorsiona la visual del carrer.

INTERVENCIONS: Arrebossat i acoloriment de façanes i construcció de balconades realitzades en diferents cronologies.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol edifici que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà o arquitectònic d’aquest carrer es proposa l’elaboració d’un pla especial que atengui a les 
especials característiques urbanes, arquitectòniques i etnològiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest entorn urbà es proposa que en qualsevol reconstrucció, restitució o 
reforma que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la visual, 
l’estètica, la tipologia, la textura ni l’alçat original, o alterat, dels edificis que l’integren. Per tal motiu es 
proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat, sociocultural, establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatFonts bibliogràfiques Contemporani Segles XVIII-XIX

IndeterminatFonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Entorn urbà-

Entorn modificat-
Erosió-

Pàgina 5972008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Andria_1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_321

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

CAPÓ JUAN, JOSEP, La vila de Santa Maria del Camí, Miramar,1985.

OBSERVACIONS:

En el plànol de la Vila de finals del segle XVII (CAPÓ, 1985:54), s’observa que en l’actual carrer Andria no hi ha cap renglera 
de cases, per tant la construcció d’edificis en aquest entorn es situaria a partir del segle XVIII. Des d’aquella època i fins a 
l’actual s’hi han anat realitzant reformes que en alguns casos han modificat o malbarat la fesomia original i les característiques 
tipològiques d’uns edificis que originalment eren d’arrel popular.
No s'ha pogut visitar l'interior del conjunt de cases de conformen l'entorn urbà.

Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 5982008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Andria_1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_321

Pàgina 5992008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Andria_2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_322
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Andria, 1-13 i núm. 1 de la placeta de sa Sínia

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Espai urbà amb edificacions

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XVIII-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Entorn urbà en el que hi ha 9 parcel•les confrontants amb el carrer, de tirada recta, en totes elles s’hi han aixecat edificis de 
dues plantes d’alçat, juntament amb la casa núm. 3 de la placeta de sa Sínia. Malgrat que els edificis existents tenen 
diferències en alçat, en tipologies, textures i colors de les façanes cap dels compresos en la numeració citada distorsiona la 
visual del carrer.

INTERVENCIONS: Arrebossat i acoloriment de façanes, construcció de balconades realitzades en diferents cronologies, 
construcció d’un edifici de tres plantes al final del carrer, concretament en el núm. 15.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol edifici que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà o arquitectònic d’aquest carrer es proposa l’elaboració d’un pla especial que atengui a les 
especials característiques urbanes, arquitectòniques i etnològiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest entorn urbà es proposa que en qualsevol reconstrucció, restitució o 
reforma que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la visual, 
l’estètica, la tipologia, la textura ni l’alçat original, o alterat, dels edificis que l’integren. Per tal motiu es 
proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat, sociocultural, establiment públic.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatFonts bibliogràfiques Contemporani Segles XVIII-XIX

IndeterminatFonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Entorn urbà-

Pàgina 6002008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Andria_2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_322
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

CAPÓ JUAN, JOSEP, La vila de Santa Maria del Camí, Miramar,1985.

OBSERVACIONS:

En el plànol de la Vila de finals del segle XVII (CAPÓ, 1985:54), s’observa que en l’actual carrer Andria no hi ha cap renglera 
de cases, per tant la construcció d’edificis en aquest entorn es situaria a partir del segle XVIII. Des d’aquella època i fins a 
l’actual s’hi han anat realitzant reformes que en alguns casos han modificat, malbarat o destruït la fesomia i les 
característiques tipològiques d’uns edificis que originalment eren d’arrel popular. Un exemple molt significatiu d’aquesta 
alteració visual i estètica es pot veure en el bloc de pisos situat en el número 15.
No s'ha pogut visitar l'interior del conjunt de cases de conformen l'entorn urbà.

Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6012008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Andria_2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_322

Pàgina 6022008



DENOMINACIÓ: Casa carrer Andreu Bestard, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_323
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Andreu Bestard, 7

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar aïllat construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb coberta de teula 
àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana i dues finestres rectangulars i una portassa. En el cos superior s’obren tres 
finestres rectangulars allindanades amb fillola de terracota. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: En la façana del cos inferior s’observa que s’hi ha adossat un volum i que en la part posterior del primer 
aiguavés se n’hi ha afegit un altre.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6032008



DENOMINACIÓ: Casa carrer Andreu Bestard, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_323
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-
Obres privades-

Cobertes-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6042008



DENOMINACIÓ: Casa carrer Andreu Bestard, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_323

Pàgina 6052008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà de can Colom

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_324
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 27/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Santa Margalida 2, 6-10

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Espai urbà amb edificacions

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles  XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Entorn urbà en el que hi ha 5 parcel•les confrontants amb el carrer. En totes elles s’hi han aixecat edificis d’una i dues plantes 
d’alçat, respectivament en el números 4 i del 2 al 10. Malgrat que els edificis existents tenen diferències en alçat, en 
tipologies, textures i colors de les façanes cap d’ells distorsiona la visual del carrer.

INTERVENCIONS: Construcció d’un habitatge en el corral pertanyent a la casa núm. 2, augment del volum en alçat de la casa 
núm. 6, obertura d’un portal de portassa en la casa núm. 8 i ampliació de finestres del cos inferior en la 
resta d’habitatges.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol edifici que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà o arquitectònic d’aquest carrer es proposa l’elaboració d’un pla especial que atengui a les 
especials característiques urbanes, arquitectòniques i etnològiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest entorn urbà es proposa que en qualsevol reconstrucció, restitució o 
reforma que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la visual, 
l’estètica, la tipologia, la textura ni l’alçat original, o alterat, dels edificis que l’integren. Per tal motiu es 
proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatFonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Entorn urbà-

Obres privades-

Pàgina 6062008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà de can Colom

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_324
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

CAPÓ JUAN, JOSEP, La vila de Santa Maria del Camí, Miramar,1985.

OBSERVACIONS:

Segons informacions orals les cases número 8 i 10 s’haurien construït en la primera meitat del segle XIX. Segons Canyelles 
(2000:37), el 1889 les cases del carrer Santa Margalida més properes al carrer mossèn Joan Mesquida ja estaven edificades.
Pel que fa als topònims trobam que a la casa núm. 2 li diuen de cas Panerer, a la núm. 6 ca madó Comes, a la núm. 8 cas 
Panerer i la núm. 10 ca ses Pollensines.

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6072008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà de can Colom

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_324

Pàgina 6082008



DENOMINACIÓ: Ca ses Torrelletes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_325
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Santa Margalida, 23

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres rectangulars amb fillola de terracota. En el cos 
superior s’obren tres finestres balconeres allindanades. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: Segons informacions orals aquest edifici era d’una sola planta. Fa aproximadament 5 anys (2003) que se li 
fa afegir el segon volum en alçat que actualment presenta.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En el cos inferior la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les 
estructures originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a 
qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe 
favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la 
coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva part dels materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6092008



DENOMINACIÓ: Ca ses Torrelletes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_325
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Obres privades-

No s'aprecien-

Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6102008



DENOMINACIÓ: Ca ses Torrelletes

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_325

Pàgina 6112008



DENOMINACIÓ: Ca ses Pollensines

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_326
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Santa Margalida, 21

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat d’un cos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres rectangulars. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: Canvi de coberta i arrebossat del perímetre exterior de les finestres.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6122008



DENOMINACIÓ: Ca ses Pollensines

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_326
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Entorn modificat-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
Vigilància / Control-

Pàgina 6132008



DENOMINACIÓ: Ca ses Pollensines

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_326

Pàgina 6142008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Santa Margalida, 93

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_327
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Santa Margalida, 93

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a 
l’eix central de la façana i dues finestres rectangulars, la del costat dret —en relació al portal d’entrada— de majors 
dimensions. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars allindanades, la central balconera. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: En el costat dret de la façana —en relació al portal d’entrada— s’hi ha afegit un volum de dues alçades.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits —s’exceptua el buc afegit en el costat dret —en relació al portal d’entrada— les textures 
i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de 
respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6152008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Santa Margalida, 93

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_327

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6162008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Santa Margalida, 93

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_327

Pàgina 6172008



DENOMINACIÓ: Ca na Maria Valiente

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_328
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 26/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Santa Margalida, 7

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a 
l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres rectangulars amb ampit de conglomerat hidràulic. En el cos superior 
s’obren dues finestres rectangulars allindanades. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: Probable obertura de la finestra del costat dret, en relació al portal d’entrada.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Segona meitat del 
segle XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 6182008



DENOMINACIÓ: Ca na Maria Valiente

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_328

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6192008



DENOMINACIÓ: Ca na Maria Valiente

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_328

Pàgina 6202008



DENOMINACIÓ: Plaça Jaume III

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_329
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça Jaume III

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Espai urbà públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Plaça urbana de forma rectangular triangular amb superfície de material conglomerat enlairada respecte el nivell del carrer. 
Una tanca vegetal de plantes i arbres de diferents espècies recorr el perímetre de la plaça. En ambdós extrems hi ha dues 
rodones sembrades de gespa i amb una font central, la de l’extrem nord està interrompuda per un vial públic.

INTERVENCIONS: No se aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquesta plaça de plantes i arbres es proposa l’elaboració 
d’un pla especial que atengui a les especials característiques urbanes i paisatgístiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest espai urbà es proposa que en qualsevol intervenció que es plantegi 
únicament siguin admissibles aquelles que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu 
es proposa que en aquest supòsit es compti amb l'informe favorable d'una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Dècada dels anys 
noranta

Construcció Contemporani Segle XX

Entorn urbà-

No s'aprecien-

No s'aprecien-

Pàgina 6212008



DENOMINACIÓ: Plaça Jaume III

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_329
PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

AAVV., Santa Maria del Camí, Hora Nova, Mallorca, 2000.

OBSERVACIONS:

Aquesta plaça sorgeix en els anys noranta, arran de l’obertura de l’avinguda Jaume III (AAVV., 2000:38).

Alteració de la fesomia original-
Vandalisme-

Manteniment de la neteja-

Pàgina 6222008



DENOMINACIÓ: Can Confit

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_330
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/del Rosari, 12

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El sòcol és de morter de ciment i grava. El cos inferior està 
definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana i dues finestres rectangulars. En el 
cos superior s’obren tres finestres rectangulars allindanades,amb fillola de pedra. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: En totes les obertures de l’edifici s’observa que s’ha fet una faixa perimetral d’arrebossat de ciment.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6232008



DENOMINACIÓ: Can Confit

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_330

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Entorn modificat-
Obres privades-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6242008



DENOMINACIÓ: Can Confit

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_330

Pàgina 6252008



DENOMINACIÓ: Can Ganyirro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_331
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/del Rosari, 24 i 24A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per tres portals, dos de llinda —els 
d’accés als habitatges— i un escarser —d’accés a la portassa—, en l’extrem oposat hi ha una finestra rectangular. En el cos 
superior s’obren tres finestres rectangulars allindanades. Totes les finestres tenen fillola de pedra. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: Cap a finals dels anys vuitanta es va obrir un portal d’accés al pis superior, es va canviar la coberta i es va 
afegir un aiguavés en la part posterior de l’edifici.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu —llevat del portal d’accés al pis superior—, es 
proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin 
admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es 
proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera dècada 
segle XX

Fonts orals Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6262008



DENOMINACIÓ: Can Ganyirro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_331
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Segons fonts orals la construcció d’aquesta casa es realitzà en la primera dècada de 1900 baix la promoció de Macià 
Amengual «Ganyirro».
En l’interior no conserva cap element arquitectònic a destacar.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6272008



DENOMINACIÓ: Can Ganyirro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_331

Pàgina 6282008



DENOMINACIÓ: Ca na Fornera

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_332
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/del Rosari, 34

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a 
l’eix central de la façana, flanquejat per una finestra rectangular i un portal de portassa de llinda. En el cos superior s’obren 
tres finestres rectangulars allindanades amb ampit de pedra motllurada. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: S’observa l’obertura del portal de portassa, possiblement en el lloc on hi havia una finestra, la col•locació 
dels ampits de pedra en les finestres del cos superior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu —llevat del portal de portassa—, es proposa que en 
qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera década 
segle XX

Fonts orals Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6292008



DENOMINACIÓ: Ca na Fornera

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_332

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Segons fonts orals la construcció d’aquesta casa es realitzà en la primera dècada de 1900.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6302008



DENOMINACIÓ: Ca na Fornera

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_332

Pàgina 6312008



DENOMINACIÓ: Can Feliu

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_333
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/del Rosari, 36

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda amb llindar de conglomerat hidràulic, 
en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per una finestra rectangular i un portal de portassa de 
llinda. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars allindanades amb fillola de pedra. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: S’observa l’obertura del portal de portassa, possiblement en el lloc on hi havia una finestra.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu —llevat del portal de portassa—, es proposa que en 
qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera dècada 
segle XX

Fonts orals Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6322008



DENOMINACIÓ: Can Feliu

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_333
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Segons fonts orals la construcció d’aquesta casa es realitzà en la primera dècada de 1900.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6332008



DENOMINACIÓ: Can Feliu

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_333

Pàgina 6342008



DENOMINACIÓ: Can Pep

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_334
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/del Rosari, 40

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres en un costat i aïllat en l’altre construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en 
verd i carreus de marès amb coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis acolorit de blanc i faixes de color terra al voltant de les obertures, les 
cantoneres, en la línia de separació del primer i segon cos i del capcer. El sòcol és de morter de ciment i grava. El cos inferior 
està definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres 
rectangulars. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars allindanades. La cornisa és plana.

INTERVENCIONS: Afegit d’un volum en la part posterior de l’edifici. L’acoloriment de la façana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar les dimensions, la morfologia, els materials i les estructures originals dels 
buits de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de 
l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es 
podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa la qual, tot i haver perdut la textura original de la façana, conserva els 
materials i els elements arquitectònics característics del seu estil constructiu; es proposa que en qualsevol 
reconstrucció o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 6352008



DENOMINACIÓ: Can Pep

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_334
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6362008



DENOMINACIÓ: Can Pep

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_334

Pàgina 6372008



DENOMINACIÓ: Can Pasqual

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_335
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 21

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
: Habitatge familiar alineat entre mitgeres en un costat i aïllat en l’altre construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en 
verd i carreus de marès amb coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament acolorit i faixes de marès ressortides al voltant de les obertures, en la línia de 
separació dels cossos i en el sòcol. El cos inferior està definit per un portal de llinda amb llindar de pedra viva, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres rectangulars allindanades amb ampit a cada 
costat. En el cos superior s’obre una finestra balconera flanquejada per dues finestres rectangulars allindanades amb ampit, 
excepte la de l’angle esquerre —en relació al portal d’entrada. La cornisa és motllurada.
En la façana confrontant amb el carrer Bartomeu Pasqual presenta vuit finestres rectangulars amb ampit, quatre a cada cos.

INTERVENCIONS: Segons s’aprecia des de l’exterior s’ha realitzat una important reforma en aquest edifici, sobretot en 
l’interior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les dues façanes s’han de conservar les dimensions, la morfologia, els materials i les estructures 
originals dels buits originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de 
respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en les façanes de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

1866Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Casal urbà-

Pàgina 6382008



DENOMINACIÓ: Can Pasqual

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_335
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Segons consta en el catàleg de proteccions, inclòs en les normes subsidiàries de planejament municipal, fitxa núm. 108; 
«aquesta casa la va comprar l’historiador Bartomeu Pasqual..., on va viure a finals del segle XIX.
La casa es va construir el 1866».
No s'ha pogut visitar l'interior.

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Limitació d'usos-

Pàgina 6392008



DENOMINACIÓ: Can Pasqual

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_335

Pàgina 6402008



DENOMINACIÓ: Can Morro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_336
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 26 i 26a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de tres cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana, amb sòcol de pedra viva; una finestra rectangular i un portal lateral de llinda. La 
segona planta està articulada per tres finestres allindanades, la central amb balconada de barana de ferro forjat i les laterals 
rectangulars una finestra. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars d’arc escarser. La cornisa és lobulada.

INTERVENCIONS: El portal lateral de la façana probablement es va obrir per donar accés exterior a la segona planta, 
convertida en habitatge independent.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu —llevat del portal lateral—, es proposa que en 
qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segles XIX-XX

Casal urbà-

Pàgina 6412008



DENOMINACIÓ: Can Morro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_336

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Entorn modificat-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6422008



DENOMINACIÓ: Can Morro

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_336

Pàgina 6432008



DENOMINACIÓ: Cal notari Jordi

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_337
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 28/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/del Rosari, 26 i 26A

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de tres cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis acolorit amb faixes de color blanc al voltant de les obertures del primer i segon 
cos. El cos inferior està definit per dos portals de llinda —el del número 26 té llindar de pedra viva—, en disposició asimètrica 
respecte a l’eix central de la façana, tres finestres balconeres i el sòcol folrat de pedres irregulars. La segona planta està 
articulada per dues balconades, amb peanya motllurada i barana de ferro forjat, entre les quals s’hi intercalen tres finestres 
allindanades. En el cos superior s’obren cinc finestres rectangulars allindanades. La cornisa és lobulada.
Sobre l’acera hi ha un pedrís corregut de pedra viva.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció, així com el pedrís corregut situat 
sobre l’acera. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums 
sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Darreries del segle 
XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casal urbà-

Pàgina 6442008



DENOMINACIÓ: Cal notari Jordi

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_337
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

No s'aprecien-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6452008



DENOMINACIÓ: Cal notari Jordi

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_337

Pàgina 6462008



DENOMINACIÓ: Can Magí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_338
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 38

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres en un costat i aïllat en l’altre construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en 
verd i carreus de marès amb coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis acolorit de blanc i faixes de color terra al voltant de les obertures, en la línia de 
separació dels cossos i en el sòcol. El cos inferior està definit per un portal de llinda amb llindar de pedra viva, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres rectangulars. En el cos superior s’obre una 
finestra balconera flanquejada per dues finestres rectangulars allindanades amb ampit motllurat. La cornisa és plana.
En la façana confrontant amb el carrer Alexander Fleming presenta quatre finestres rectangulars, dues a cada cos. Adossat a 
l’aiguavés posterior hi ha un portal de portassa d’arc escarser i una paret de tancament del corral de la casa feta de pedra en 
verd.

INTERVENCIONS: Canvi de coberta.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les dues façanes s’han de conservar les dimensions, la morfologia, els materials i les estructures 
originals dels buits originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de 
respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en les façanes de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

IndeterminatConstrucció Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 6472008



DENOMINACIÓ: Can Magí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_338
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s’ha pogut visitar l’interior.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6482008



DENOMINACIÓ: Can Magí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_338

Pàgina 6492008



DENOMINACIÓ: Celler sa Font

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_340
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Teatre des Capellà

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 14

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de tres cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat de morter esgrafiat amb faixes ressortides al voltant de les 
obertures i de les línies de divisió del segon i tercer cos. El cos inferior està definit per una gran obertura allindanada i dos 
portals de llinda. La segona planta està articulada per una balconada, amb peanya motllurada i barana de ferro forjat, 
flanquejada per dues finestres rectangulars allindanades. En el cos superior s’obren tres finestres apaïsades rectangulars 
allindanades. La cornisa és motllurada.

INTERVENCIONS: En el cos de la planta baixa s’observa una profunda reforma que ha alterat i desvirtuat per complet la 
fesomia de la construcció.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana del segon i tercer cos s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els 
materials, les estructures originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a 
qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe 
favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la 
coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana del segons i tercer cos conserva els materials i els 
elements arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció 
o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Darreries del segle 
XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casal urbà-

Pàgina 6502008



DENOMINACIÓ: Celler sa Font

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_340

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

AAVV., Santa Maria del Camí, Hora Nova, Mallorca, 2000.

OBSERVACIONS:

Segons informacions orals en la dècada dels anys quaranta hi havia una escola i en la següent un teatre, conegut popularment 
com de «cas Capellà», actualment encara hi té la seu la companyia de teatre Es Convent. En 1969 s’hi va instal•lar el celler Sa 
Font (AAVV, 2000:21), establiment que encara es troba en funcionament.
No s'ha pogut visitar l'interior.

Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6512008



DENOMINACIÓ: Celler sa Font

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_340

Pàgina 6522008



DENOMINACIÓ: Can Mort

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_341
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS: Can Toni Gelabert

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça dels Hostals, 23, 23A, 23B, 23C

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat. Establiment públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge plurifamiliar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica carreus de marès amb coberta de terrat i 
teula àrab. Planta rectangular i alçat de tres cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis, amb folre de pedra en la planta baixa i acolorit de gris amb faixes de color 
vermellenc perfilades de blanc al voltant de les finestres del segon i tercer cos. El cos inferior està definit per una porxada en 
l’interior de la qual es troba una seqüència de vuit portals de llinda, 4 dels quals amb llindar de conglomerat hidràulic. Una 
escala de conglomerat hidràulic situada en el lateral dret dóna accés al primer pis. La segona planta està articulada per dos 
hivernacles semicilíndrics amb obertures d’arc de mig punt flanquejats per una balconada a cada costat, tots aquests 
elements estan sobre una peanya de conglomerat hidràulic motllurat, la meitat inferior de la barana està revestida de rajola i la 
superior de barana de ferro. El cos superior s’organitza a partir d’una terrassa, tancada per una barana pètria entre pilastres, 
sobre la primera crugia i un buc sobre la segona. Les cornises són motllurades.

INTERVENCIONS: Ampliació de portals en el cos inferior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre 
l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la terrassa i la coberta original

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Establiment públic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primeres dècades 
del segle XX

Construcció Modernisme Segle XX

Casal urbà-

Pàgina 6532008



DENOMINACIÓ: Can Mort

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_341

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

AAVV., Santa Maria del Camí, Hora Nova, Mallorca, 2000.

OBSERVACIONS:

Segons informacions orals el mestre d’obres que va treballar en aquesta construcció fou Sebastià Romaguera. En un dels 
seus habitatges hi residí el ciclista santamarier Antoni Gelabert Amengual (1921-1956). En aquest edifici s’hi va instal•lar la 
fàbrica de begudes gasoses Horrach (1910-1979), (AAVV, 2000:20).
No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6542008



DENOMINACIÓ: Can Mort

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_341

Pàgina 6552008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Bernat de Santaeugènia, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_342
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 29/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Bernat de Santaeugènia, 60

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a 
l’eix central de la façana, flanquejat per una finestra rectangulars i un portal de portassa de llinda. En el cos superior s’obren 
tres finestres rectangulars allindanades, la central de majors dimensions que les laterals, amb ampit de conglomerat hidràulic. 
La cornisa és lobulada.

INTERVENCIONS: En la façana del cos inferior s’observa que el portal d’accés a l’habitatge era d’arc de mig punt i es 
transformà en arc de llinda. El portal de la portassa també va patir una reforma semblant.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Primera meitat del 
segle XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 6562008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Bernat de Santaeugènia, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_342

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'ha pogut visitar l'interior.

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 6572008



DENOMINACIÓ: Casa del carrer Bernat de Santaeugènia, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_342

Pàgina 6582008



DENOMINACIÓ: c/Molinets, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_343
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 05/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets, 16

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge situat entre mitgeres de planta rectangular, construït amb la tècnica de pedra en verd. Presenta dues alçat de dos 
cossos; planta baixa i primer pis, i la coberta de dues vessants. 
El parament de la façana es de paredat en verd. El portal major té arc rebaixat amb els brancals i la dovella de marès, i la seva 
disposició respecte al eix central es simètrica. A la planta baixa hi ha dues finestres rectangulars disposades simètricament 
amb els brancals i llinda de marès, una d´elles condemnada. Al primer pis tres finestres rectangulars disposades 
simètricament amb els brancals i les llindes de marès.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Abandonament (parcial)-
Erosió-

Pàgina 6592008



DENOMINACIÓ: c/Molinets, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_343
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Cobertes-
Revestiments-

Altres-

Consolidació-
Restauració (parcial, de certes dependències)-

Pàgina 6602008



DENOMINACIÓ: c/Molinets, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_344
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 03/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets, 8

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres de planta rectangular. Consta de dues altures; planta baixa i primer pis i la coberta cap a la 
façana. 
La façana és de paredat en verd. 
El portal major presenta la llinda i brancals amb peçes de marès i la portassa amb arc d´  ansa paner també de marès. 
La planta baixa presenta dues finestres rectangulars flanquejant el portal principal i altre finestra rectangular més petita que 
les anteriors al costat de la finestra de la esquerra. Les tres finestres presenten llinda i brancals de marès rematats per un 
petit lòbul a la part superior, i els ampits són molt senzills. Just al costat del portal principal hi ha un finestró rectangular. 
Al primer pis hi ha quatre finestres rectangulars disposades asimètricament respecte l´eix central de la casa. Com les 
finestres de la planta baixa, presenten llinda i brancals de marès rematats per un petit lòbul a la part superior.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures de 
les finestres, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6612008



DENOMINACIÓ: c/Molinets, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_344

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No-

No-

Consolidació-

Pàgina 6622008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_345
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 05/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar situat entre mitgeres de planta rectangular construït amb la tècnica de pedra en verd, amb coberta d´un 
vessant cap a la façana i alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis 
Les obertures esta disposada de forma asimètrica. 
A la planta baixa el portal major amb llinda i brancals de pedra situat al eix central de la façana. Al costat esquerre del portal 
major trobem la portassa d´arc ansa paner de marès. 
A la planta baixa hi ha dos finestres rectangulars amb llinda i brancals de marès, disposades asimètricament respecte a l´eix 
central. Al costat de la finestra de la esquerra trobem un finestró rectangular de nova factura. 
Al primer pis hi ha dues finestres tres finestres; la central balconera amb llinda i brancals de marès i l’ampit senzill. Al costats 
dos finestres rectangulars amb llinda, brancals de marès. Els ampits de les finestres són de marès molt senzills.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures de 
les finestres, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´questa casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació d´ús

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Portassa-

Pàgina 6632008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_345
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 6642008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_345

Pàgina 6652008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_346
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 03/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets, 18

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge situat entre mitgeres, amb planta en L construït amb la tècnica de pedra en verd. Presenta dues altures i la coberta 
de dues vessants.
La façana presenta  el parament arrebossat excepte la part inferior que presenta un sòcol d´un metre d´altura 
aproximadament amb el parament format per un conglomerat de ciment i grava. 
La façana presenta dos cossos. Un d´ells constituït per l´habitatge i l´altre que sobresurt i es destina a cotxera. 
El portal major és asimètric respecte de l´eix central de l´edifici, presenta brancals i llinda de pedra. La portassa és d´arc 
escarser. 
La planta baixa presenta dues finestres rectangulars disposades asimètricament i el primer pis altres dues finestres 
rectangulars més petites que les de la planta baixa.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures de 
les finestres, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´questa casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Llenguatge arquitectònic Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 6662008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_346

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Consolidació-

Pàgina 6672008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_346

Pàgina 6682008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_347
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets, 14

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge situat entre mitgeres de planta rectangular, construït amb la tècnica de pedra en verd. Presenta dues altures; planta 
baixa i primer pis, i la coberta de dues vessants. 
El parament de la façana es de paredat en verd. El portal major té arc rebaixat amb els brancals i la dovella de marès, i la seva 
disposició respecte al eix central es simètrica. A la planta baixa hi ha dues finestres rectangulars disposades simètricament 
amb els brancals i llinda de marès, una d´elles condemnada. Al primer pis tres finestres rectangulars disposades 
simètricament amb els brancals i les llindes de marès.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures de 
les finestres, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´questa casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Erosió-

Pàgina 6692008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_347

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Revestiments-

No-

Consolidació-

Pàgina 6702008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 64 i 64a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_348
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 05/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets, 64 i 64a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana situada entre mitgeres, de planta rectangular i alçat de dos cossos, construït amb la tècnica de paredat en verd. 
La coberta és de dues vessants. 
La façana presenta paredat en verd excepte part en la planta baixa que és de marès a causa de la reconversió d’alguns 
elements. El portal major serveix d’entrada per lla casa amb el número 64a i és d’arc rodó amb brancals i dovelles de pedra. 
Té un altre portal que serveix d’entrada a altre habitatge (nº64) situat a la part dreta del edifici. Es tracta d´un portal 
rectangular amb brancals i llinda de marès. 
La planta baixa presenta dues finestres rectangulars disposades asimètricament amb respecte al eix central del edifici, amb 
brancals i llinda de marès. 
A la primera planta tres finestres rectangulars més petites que les de la planta baixa amb llinda i brancals de marès. Les 
finestres del primer pis presenten ampits de marès molt senzills.

INTERVENCIONS: Alteració de la coberta augmentant l´alçada del primer pis

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures de 
les finestres, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´questa casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conseració de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 6712008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 64 i 64a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_348
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-

Pàgina 6722008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 64 i 64a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_348

Pàgina 6732008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets nº 74

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_349
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets nº 74

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres construïda amb la tècnica de pedra en verd i coberta de dues vessants. Presenta planta 
rectangular i alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis. 
El parament de la façana es de pedra en verd excepte el sòcol que és de pedra. Presenta un portal major en arc rodó amb els 
brancals i les dovelles de marès disposat de forma asimètrica amb respecte del eix central del edifici. El portal de la portassa 
és d´arc ansa paner de marès i té dos escopidors de pedra a cadascun dels costats inferiors dels brancals. A més, a la planta 
baixa hi ha dues finestres rectangulars amb llinda de marès irregular  i un finestró igual a les finestres. Al primer pis hi ha 
quatre finestres rectangulars disposades simètricament respecte al eix central, amb llinda de marès irregular com les 
ventanes de la planta baixa. Els ampits són de caires rectes acanalats amb quart de bossell a la part inferior.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures de 
les finestres, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´questa casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Portassa-

Pàgina 6742008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets nº 74

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_349
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-

Pàgina 6752008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets nº 74

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_349

Pàgina 6762008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 40

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_350
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets, 40

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que fa cap de cantó, construïda amb la tècnica de pedra en verd i amb coberta de dues vessants. La planta és 
rectangular i l´alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis.
Façana en arrebossat . El portal major és d’arc rebaixat amb brancals i llinda de pedra de Santanyi, i està disposat 
simètricament respecte l’eix central. El portal de la portassa és d’ansa paner amb els brancals i llinda de pedra de Santanyi. A 
la planta baixa, a més del portal major i la portassa, hi ha una finestra rectangular de llinda situada a la dreta del portal major, 
que ocupa el lloc que abans devia ser un altre portal ja que encara es conserva l’emmarcament d’aquest. Al primer pis hi ha 
tres finestres rectangulars disposades simètricament respecte al eix central amb els brancals i llinda de pedra de Santanyi. La 
llinda apareix rematada per un conjunt de rajoles amb motius ornamentals.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures de 
les finestres, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´questa casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Estructures Contemporani Segle XX

Elements decoratius Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Portassa-

Pàgina 6772008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 40

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_350
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ:

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-

Pàgina 6782008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets, 40

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_350

Pàgina 6792008



DENOMINACIÓ: Can Garreta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_351
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets 42

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres de planta rectangular construïda amb la tècnica de pedra en verd amb coberta de dues vessants i 
alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis. 
La façana de paredat en verd presenta un portal major de llinda, amb els brancals i llinda de marès i una disposició simètrica 
respecte al eix central. La portassa es d’arc ansa paner amb els brancals i dovelles de marès excepte la part inferior més 
estretaque és de pedra. A més a la planta baixa hi ha una finestra rectangular ubicada a la part dreta del portal major amb les 
llindes i el branca de marès. Al primer pis hi ha tres finestres disposades de forma asimètrica respecte al eix central. La 
central i la de la dreta son rectangulars amb la llinda i els brancals de marès i la finestra de la part esquerra del tipus pallissa 
també es rectangular però amb la base més llarga que els costats. Els ampits són senzills.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Portassa-

Pàgina 6802008



DENOMINACIÓ: Can Garreta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_351
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-

Pàgina 6812008



DENOMINACIÓ: Can Garreta

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_351

Pàgina 6822008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 44

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_352
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets 44

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres de planta rectangular construïda amb la tècnica de pedra en verd. Alçat de dos cossos; planta 
baixa i primer pis i la coberta de dues vessants.
La façana és de pedra en verd amb les cantonades referides amb peces de marès. El portal major és allindanat i s’obri dins 
un arc de marès possiblement el mateix que abans era el marc d´un portal major d´arc redó. La portassa es d’arc d´ansa 
paner de marès amb escopidors de pedra a la part inferior. A la planta baixa hi ha dos finestres rectangulars disposades 
asimètricament amb respecte de l’eix central del edifici amb els brancals i la llinda de marès referit. Al primer pis hi ha tres 
finestres rectangulars  disposades simètricament. La finestra de la esquerra té llinda i brancals de marès amb ampit senzill i 
les finestres de la part central i de la part dreta presenta brancals i llinda de marès amb ampit de caires rectes acanalats amb 
bossell.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segles XIX-XX

Ampit-

Casa urbana-

Portassa-

Pàgina 6832008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 44

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_352
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

No-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 6842008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 44

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_352

Pàgina 6852008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 13

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_353
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets 13

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge entre mitgeres de planta complexa construïda amb la tècnica de la pedra en verd. Presenta alçat de dos cossos; 
planta baixa i primer pis, i coberta de dues vessants. 
El paredat és de pedra en verd. El portal major és de llinda emmarcat dins un arc de marès i amb una coberta de teules àrabs 
lleugerament inclinada cap a la façana. Està disposada asimètricament respecte a l´eix central. La planta baixa presenta una 
finestra rectangular amb els brancals i la llinda rematat, amb una marca conopial a la llinda, i al primer pis hi ha altre finestra 
disposada asimètricament amb l´eix central, i de forma exactament igual a la de la planta baixa. Els ampits son de marès amb 
caires rectes acanalats i bossell.  Al costat dret de la finestra de la planta baixa hi ha una petita obertura amb una pedra per 
fermar les bèsties.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Ampit-

Casa urbana-

Pàgina 6862008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 13

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_353
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Pàgina 6872008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 13

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_353

Pàgina 6882008



DENOMINACIÓ: Cas Panerer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_354
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets, 80

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge entre mitgeres de planta rectangular construït amb la tècnica de pedra en verd. Presenta un alçat de dos cossos; 
planta baixa i primer pis, amb la coberta de dues vessants
La façana té parament de pedra en verd . El portal major és d´arc rebaixat amb els brancals i les dovelles de marès. Als 
costats del portal major, hi ha dues finestres rectangulars amb els brancals i llinda de marès, la de la part esquerra més gran 
que la de la part dreta. 
Al primer pis tres finestres rectangulars que coincideixen amb les obertures de la planta baixa amb estructura de blocs de 
marès i ampit amb motllura de filet acanalada de caires rectes en la part superior i de quart bossell en la part inferior.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original. Ampits.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat/característiques/singularitat d’aquesta casa es proposa que en qualsevol 
reconstrucció o restitució a l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu 
es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Poc danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

1900Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Erosió-

Pàgina 6892008



DENOMINACIÓ: Cas Panerer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_354

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Sí-

No-

Consolidació-

Pàgina 6902008



DENOMINACIÓ: Cas Panerer

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_354

Pàgina 6912008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 66

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_355
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets 66

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana situada entre mitgeres de planta rectangular construïda amb la tècnica de pedra en verd. Alçat de dos cossos; 
planta baixa i primer pis i cobertes de dues vessants. 
La façana és de paredat en verd excepte la part superior que és de pedra de Santanyí. El portal major té brancals i llinda de 
pedra. Als seus costats dues finestres quadrades amb els brancals i llindes de pedra de Santanyí. 
Al primer pis una finestra balconera situada a la part central amb els brancals i llinda de pedra de Santanyí flanquejada per 
dues finestres quadrades amb els brancals i llindes de pedra de Santanyí. Tot el conjunt es simètric respecte al eix central

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Construcció Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Obres privades-

Pàgina 6922008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 66

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_355
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No-

Consolidació-

Pàgina 6932008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_356
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 05/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets 50

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge aïllat de planta rectangular amb alguns afegits als laterals , construïda amb la tècnica de pedra en verd. Presenta 
un alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis i coberta de dues vessants. 
La façana de paredat amb verd té el portal major rectangular amb dues finestres rectangulars a cadascun dels seus costats. 
A la part esquerra es troba la portassa rectangular amb l’emmarcament de pedra i marès amb forma d’arc rebaixat.
Al primer pis trobem quatre finestres rectangulars, una d’elles damunt el portal major i les altres dos als costats d’aquesta. 
Damunt la portassa trobem una finestra del tipus de pallissa de forma rectangular, tapiada a la part inferior i oberta a la part 
superior. 
El conjunt de les obertures es asimètric respecte al eix central del edifici. Davant la façana hi ha una cisterna de pedra.

INTERVENCIONS: En un moment desconegut es va aixecar la teulada.S´han afegit altres elements a la edificació.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Construcció Contemporani Segle XIX

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Casa de pagès-

Pàgina 6942008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_356
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

No-

Consolidació-
Restauració (parcial, de certes dependències)-

Pàgina 6952008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_356

Pàgina 6962008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 32

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_357
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 05/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets 32

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge entre mitgeres de planta rectangular amb la coberta de dues vessants i alçat en dos cossos; planta baixa i primer 
pis. 
La façana te el parament de pedra en verd 
El portal major és de llinda malgrat que anteriorment devia ser redó ja que encara es conserva l’emmarcament de marès. Al 
costat dret del portal hi ha una finestra rectangular amb llinda i brancals de marès. 
A la primera planta hi ha dos finestres rectangulars amb els brancals i llinda de marès. Els ampits de les tres finestres tenen 
motllura de filet acanalada de caires rectes a la part superior i de quart bossell en l´inferior.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.Ampits

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Erosió-

Pàgina 6972008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 32

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_357
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Revestiments-

No-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 6982008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 32

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_357

Pàgina 6992008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 34

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_358
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets 34

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana situada entre mitgeres de planta rectangular. Presenta alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis i la coberta 
de teules àrabs cap a la façana. 
El parament de la façana és de paredat en verd.
El portal major és de llinda amb els brancals i la llinda de marès i es presenta de forma asimètrica respecte al eix central del 
edifici. A la planta baixa hi ha tres finestres; dues flanquejant al portal major amb els brancals i llinda de marès i ampit senzill. 
Altre finestra, situada a la part esquerra de la casa, està ubicada on antigament hi havia un portal actualment tapiat ja que 
encara es conserva la llinda de marès. Al costat del portal major hi ha un petit finestró rectangular. 
Al primer pis hi ha quatre finestres rectangulars amb els brancals i la llinda de marès recentment referit.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.Ampits.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 7002008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 34

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_358
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-

Pàgina 7012008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 34

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_358

Pàgina 7022008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 51

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_359
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 08/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets 51

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres de planta rectangular amb alçat de dos cossos i coberta cap a la façana. 
El parament és arrebossat amb argamassa. 
El portal major té els brancals i la llinda de marès i al costat hi ha una finestra rectangular amb els brancals i llinda també de 
marès. Al primer pis hi ha altre finestra rectangular amb els brancals i llinda de marès referit i un ampit amb el bossell 
acanalat i filet decreixent. Totes les obertures presenten una disposició asimètrica respecte al eix central del edifici.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.Ampits

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Habitatge

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Deficient

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Construcció Contemporani Segle XIX

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Abandonament-

Pàgina 7032008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 51

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_359
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Entre aquesta casa i la del costat ( nº 53) s´ha afegit recentment un edifici nou que serveix per distribuir energia, que ha 
romput el conjunt que formaven ambdues cases.

Cobertes-
Estructures-
Revestiments-

Esbucament-

Rehabilitació-
Restauració-

Pàgina 7042008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 51

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_359

Pàgina 7052008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 57

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_360
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets 57

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contermporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge aïllat de planta rectangular i coberta de dues vessants. Presenta un alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis, i 
el parament de la façana és de paredat en verd, excepte el sòcol que és de lloses de pedra. 
El portal major té llinda i brancals referits disposat de forma asimètrica amb respecte de l’eix central de la façana. Als seus 
costat hi ha dues finestres rectangulars amb brancals i llinda referits i a la esquerra la portassa de també amb brancals i llinda 
referits. Tota la planta de forma asimètrica
La primera planta presenta quatre finestres rectangulars disposades simètricament respecte al eix central, amb brancals i 
llindes referits. 
A la part dreta de la casa s’han afegit nous elements com, per exemple, una escala exterior d’accés al primer pis.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

No s'aprecien-

Pàgina 7062008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 57

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_360

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No-

No-

Consolidació-

Pàgina 7072008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 57

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_360

Pàgina 7082008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_361
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets 11

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres de planta complexa amb coberta cap a la façana i alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis 
La façana es presenta amb un paredat en verd. Té un portal amb els brancals i llinda de marès i dues finestres rectangulars 
al primer pis amb els brancals i llinda de marès i ampit de marès molt senzill. El conjunt de la façana es asimètric respecte al 
eix central de l’edifici. 
A la façana hi ha dues pedres fermadores; una situada al costat esquerra del portal major i altre a la part dreta de la façana. 
Ambdues pedres sobresurten lleugerament de la façana.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Ampit-

Casa urbana-

Erosió-
Obres privades-

Pàgina 7092008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_361

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Revestiments-

No-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 7102008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_361

Pàgina 7112008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_362
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Molinets 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Portassa

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d´arc rebaixat amb els brancals i les dovelles de marès.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials i les estructures originals.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquest element es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

PROTECCIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Portassa-

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Pàgina 7122008



DENOMINACIÓ: c/Molinets 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_362

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Consolidació-

Pàgina 7132008



DENOMINACIÓ: c/ Bearn 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_363
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Bearn 8

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar aïllat de planta rectangular construït amb la tècnica de pedra en verd.
Presenta un alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis, i te coberta de dues vessants.
La façana principal és de paredat en verd pintada de color blanc, excepte la franja horitzontal a l’alçada de separació dels dos 
cossos, la  vertical als dos costats de la mateixa, i els emmarcaments de portal i finestres que són de color granat.
El portal major és de llinda amb trencaaigües i està disposat simètricament respecte al eix central. A més a la planta baixa hi 
ha dues finestres rectangulars una a cadascun dels costats del portal major. 
Al primer pis hi ha tres finestres rectangulars. Tot el conjunt de la façana es simètric respecte al eix central. Els ampits de les 
finestres del primer pis tenen el bossell acanalat i el filet decreixent
La façana posterior presenta un conjunt d´obertures asimètriques i de diferent factura puix probablement foren obertes en 
diferents moments.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original. Ampits.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Construcció Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 7142008



DENOMINACIÓ: c/ Bearn 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_363
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 7152008



DENOMINACIÓ: c/ Bearn 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_363

Pàgina 7162008



DENOMINACIÓ: c/ Bisbe Perelló 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_364
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Bisbe Perelló 10

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa que fa cap de cantó entre els carrers Bisbe Perelló i Sant Josep amb planta rectangular. Presenta un alçat de tres 
cossos; planta baixa, primer pis i porxo i la coberta de terrat amb una petita terrassa-mirador amb balustrada. 
El parament està pintat, amb esgrafiat formant línies horitzontals, i té un sòcol de pedra de Santanyí.
A la planta baixa hi ha dos portals d’accés de llinda, una pel numero 10 i l’altre pel 10A, i dues finestres rectangulars amb un 
petita barana de ferro forjat.
En el primer pis hi ha amb peanya motllurada, sostinguda per dues mènsules i barana de ferro forjat, flanquejada per dues 
finestres a cada costat i altre finestra més a la part esquerra. El porxo compta amb quatre obertures de forma romboïdal.
Totes les obertures tenen emmarcaments referits i pintats, i altres elements destacables són dues faixes horitzontals que 
delimiten els diferents cossos del edifici.
La façana lateral en general segueix el mateix esquema que la façana principal, quant al parament i als emmarcaments. A la 
planta baixa, finestra en llinda amb una petita barana de ferro forjat, i portal d’arc carpanell tapiat, que conserva els brancals i 
els escopidors de pedra viva. En el primer pis té dues finestres molt senzilles, i en el porxo dues obertures de forma 
romboïdal.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

1900-1910Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 7172008



DENOMINACIÓ: c/ Bisbe Perelló 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_364

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Consolidació-

Pàgina 7182008



DENOMINACIÓ: c/ Bisbe Perelló 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_364

Pàgina 7192008



DENOMINACIÓ: c/ Bisbe Perelló 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_365
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Bisbe Perelló 6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres de planta rectangular amb coberta de dues vessants i alçat de dos cossos; planta baixa i primer 
pis. 
La façana presenta el parament arrebossat i pintat, amb sòcol de pedra a la part inferior. 
El portal major és de llinda i apareix flaquejat als dos costats per finestres rectangulars. A la part dreta del edifici hi ha altre 
portal d´accés a altre habitatge i a la part esquerra hi ha la portassa d´arc escarser amb dos escopidors de pedra a cadascun 
dels costats. 
Al primer pis hi ha quatre finestres; tres iguals de planta rectangular i una – la situada a la part de la esquerra també és 
rectangular però diferent a les altres tres, ja que és del tipus pallissa. 
Les obertures del conjunt són asimètriques respecte al eix central del edifici, i apareixen emmarcades amb colors diferents 
amb respecte a la resta del edifici així com una franja horitzontal que delimita els dos cossos del edifici.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 7202008



DENOMINACIÓ: c/ Bisbe Perelló 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_365
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Consolidació-

Pàgina 7212008



DENOMINACIÓ: c/ Bisbe Perelló 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_366
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Bisbe Perelló 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge entre mitgeres de planta rectangular. Presenta un alçat de tres  cossos; planta baixa, primer pis i porxo, i coberta 
cap a la façana. 
Façana de paret en verd excepte el sòcol que és de pedra. Té un portal major amb brancals i llinda de pedra de Santanyi  així 
com l’altre portal menor ( entrada al 4A). La portassa és d’arc rebaixat amb els brancals i dovella de pedra de Santanyi, 
excepte la part inferior que és de pedra. Als dos costats del portal major hi ha dues finestres rectangulars amb brancals i 
llinda de pedra de Santanyi amb baranes de ferro. 
A la primera planta damunt el portal major hi ha un balcó amb motllures baix la peanya de pedra, i la barana de ferro molt 
senzill. A més hi ha tres finestres rectangulars amb llinda de pedra de Santanyi, disposat asimètricament respecte al eix de 
simetria. 
Al porxo hi ha quatre finestrons apaïsats 
Cadascuna dels cossos del edifici apareixen remarcades al exterior per franges de pedra de Santanyi que sobresurten 
lleugerament del conjunt i que es repeteixen als dos costats del edifici de forma vertical.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 7222008



DENOMINACIÓ: c/ Bisbe Perelló 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_366
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No-

Consolidació-

Pàgina 7232008



DENOMINACIÓ: c/ Bisbe Perelló 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_366

Pàgina 7242008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_367
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 07/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de que fa cap de cantó de planta complexa amb alçat de dos cossos i coberta cap a la façana, amb el parament 
de paredat en verd amb alguns carreus de marès. 
Presenta dos cossos ben diferenciats. 
El primer d’ells compta amb dues finestres a la planta baixa; una d´elles de planta rectangular amb brancals i llinda de marès i 
l´atre acabada en arc de nova factura amb els brancals i les dovelles de marès. Al primer pis hi ha una finestra rectangular 
amb els brancals i llinda de marès i l’ampit també de marès amb el bossell acanalat i filet decreixent. A la part superior 
esquerra hi ha un terrat rematat en la part exterior per un capitell acanalat. 
L’altre cos està unida amb el primer que s’ha descrit mitjançant un cos de nova factura amb un portal. Aquest cos presenta 
un portal major rectangular amb els brancals i llinda referits. A la dreta una finestra rectangular amb brancals i llinda de 
marès. 
Al primer pis tres finestres asimètriques, una a la part central atrompetada, i les altres dues rectangulars als dos costats; la de 
la part dreta rectangular i la de la part esquerra que dóna accés al terrat abans senyalat.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.Ampit

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segle XIX

Estil Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 7252008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_367
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Consolidació-

Pàgina 7262008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_367

Pàgina 7272008



DENOMINACIÓ: c/ Onofre Jaume Coanegra 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_368
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 06/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Onofre Jaume Coanegra 9

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana entre mitgeres de planta rectangular i alçat de tres cossos; planta baixa, primer pis i porxo. El parament de la 
façana està pintat de blanc amb un sòcol enllosat.
El portal d´accés és allindanat amb llindar de pedra viva, flanquejat per dues finestres balconeres i un altre portal de nova 
factura, amb emmarcament de pedra de Santanyí. En el primer pis trobam dues portes balconeres que donen a un mateix 
balcó amb peanya motllurada i barana de ferro forjat, flanquejat per dues finestres balconeres. El porxo s’organitza en base a 
quatre finestrons amb forma d’arc de mig punt i ampit motllurat.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

 En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 7282008



DENOMINACIÓ: c/ Onofre Jaume Coanegra 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_368
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Consolidació-

Pàgina 7292008



DENOMINACIÓ: c/ Onofre Jaume Coanegra 9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_368

Pàgina 7302008



DENOMINACIÓ: c/ Pere Puigdorfila s/n

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_369
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 08/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Element arquitectònic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Pere Puigdorfila s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Portassa

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portassa d´arc escarser amb els brancals i les dovelles de marès i escopidors de marès.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia i els materials.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta portassa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

PROTECCIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Portassa-

No s'aprecien-

No s'aprecien-

No-

Pàgina 7312008



DENOMINACIÓ: c/ Pere Puigdorfila s/n

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_369

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Portassa que pertany a la casa del carrer Sant Antoni, nº 24

Consolidació-

Pàgina 7322008



DENOMINACIÓ: c/ Sant Josep 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_370
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 05/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Sant Josep 6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge entre mitgeres de planta rectangular, coberta de dues vessants  i alçat de tres cossos; planta baixa, primer pis i 
porxo.
El parament de la façana és arrebossat, excepte la part inferior que presenta un sòcol format per lloses de pedra.
El portal major és allindanat i apareix flanquejat per una finestra rectangular a la esquerra amb una barana de ferro amb 
motius geomètrics i una portassa d´arc escarser a la dreta. 
Al primer pis hi ha una finestra balconera damunt el portal major flanquejada per dues finestres rectangulars, una a cada 
costat. 
Al porxo hi ha tres finestrons apaïsats. 
Tots els cossos de l´edifici es caracteritzen per la simetria de les obertures.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 7332008



DENOMINACIÓ: c/ Sant Josep 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_370
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Restauració-

Pàgina 7342008



DENOMINACIÓ: c/ Sant Josep 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_370

Pàgina 7352008



DENOMINACIÓ: c/ Sant Josep 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_371
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 12/04/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Sant Josep 8

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge entre mitgeres de planta rectangular,alçat de tres cossos; planta baixa, primer pis i porxo i coberta de dues 
vessants excepte la part esquerra de on hi ha un petit terradet- mirador.  
El parament de la façana és arrebossat, excepte la part inferior que presenta un sòcol.
El portal major és allindanat i apareix flanquejat per una finestra rectangular a la esquerra amb una barana de ferro amb 
motius geomètrics i una portassa d´arc escarser a la dreta. 
Al primer pis hi ha una finestra balconera damunt el portal major flanquejada per dues finestres rectangulars, una a cada 
costat. 
Al porxo hi ha tres finestrons apaïsats. 
Tots els cossos de l´edifici es caracteritzen per la simetria de les obertures.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 7362008



DENOMINACIÓ: c/ Sant Josep 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_371
CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Erosió-

Revestiments-

No-

Restauració-

Pàgina 7372008



DENOMINACIÓ: c/ Sant Josep 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_371

Pàgina 7382008



DENOMINACIÓ: Molí Can Joan de Son Guia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_372
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 13/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Santa Catalina Thomas

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Molí de vent fariner de planta circular i torre ampla amb capell i sis antenes engraellades de factura recent.
Té una base habitatge d’una alçada, amb una escala que du a l’envelador.
El parament apareix referit i pintat. A la part posterior apareix un volum adossat que correspon a una vivenda amb el parament 
paredat en verd.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Molí de vent fariner-

No s'aprecien-

No s'aprecien-

Pàgina 7392008



DENOMINACIÓ: Molí Can Joan de Son Guia

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_372
PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria.
- -(1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa 
Maria.

OBSERVACIONS:

- El molí ha estat objecte de diferents restauracions que li ha diferenciat considerablement de la seva morfologia original
- Posiblement conservi alguna de les voltes del interior
- No s´ha pogut visitar l´interior

No-

Consolidació-

Pàgina 7402008



DENOMINACIÓ: Molí Hortus

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_373
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 12/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Camí de Coanegra s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense us

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Molí d’aigua vora el Camí de Coanegra. De planta quadrada, presenta un alçat atalussat revestit mitjançant carreus de marès. 
Apareix coronat per una barana. Al costat hi ha un altre cos de planta rectangular i coberta de dues vessants.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

 S´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials i les estructures originals .No 
s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquest element es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Molí d'aigua-

Erosió-

Revestiments-

No-

Pàgina 7412008



DENOMINACIÓ: Molí Hortus

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_373

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

-- JAUME, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- Ubicat al aparcament d´un comerç.

Consolidació-
Delimitació / Tancament-

Pàgina 7422008



DENOMINACIÓ: Molí de vent fariner

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_374
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 12/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense us

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Molí de vent fariner. Es poden observar les restes de la torre ampla de planta circular.
La base és de planta quadrada, amb tres voltes a l’interior i parament d’aparell irregular.
Adossat al molí apareix un volum d’un aiguavés, amb un portal d’accés allindanat i un finestró quadrat.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

 S´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials i les estructures originals .No 
s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquest molí es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Molí de vent fariner-

Abandonament-
Mutilació-

Cobertes-
Estructures-
Revestiments-

Pàgina 7432008



DENOMINACIÓ: Molí de vent fariner

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_374

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

-- JAUME, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- No s´ha pogut consultar l´interior

Canvi d'usos-
Esbucament-

Rehabilitació-
Restauració-

Pàgina 7442008



DENOMINACIÓ: Teulera de Can Caragol

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_375
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 12/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Element industrial

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets s/n

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense us

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Antiga teulera situada al carrer Molinets. Consisteix en una gran nau oberta de planta rectangular amb coberta de dues 
vessants. Com a elements sustentants trobem diferents columnes de planta quadrada. A la part central de la nau s´obri la 
xemeneia de planta rectangular més ampla a la base i més estreta a la part superior. Apareix rematada per una coberta de 
dues vessants.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Cal protegir l'estructura completa de la ximeneia, a la qual s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la 
morfologia, els materials i les estructures originals .No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la 
façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: - Establiment públic
- Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Teulera-

Erosió-
Mutilació-

Pàgina 7452008



DENOMINACIÓ: Teulera de Can Caragol

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_375
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

-- JAUME, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa Maria.
- VV.AA. (2007). Guia Patrimonial del Raiguer. Mancomunitat d´es Raiguer.

OBSERVACIONS:

- No s´ha pogut consultar l´interior
- Fou bastida l´any 1921

Revestiments-

No-

Consolidació-
Delimitació / Tancament-

Pàgina 7462008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_376
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 12/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Molinets 2

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que fa cap de cantó de planta rectangular construïda amb la tècnica de la pedra en verd. Presenta un alçat de 
dos cossos, planta baixa i primer pis i la coberta cap a la façana. La façana és de paredat en verd i presenta diferents portals 
que serveixen d’accés als habitatges.
Dos dels portals del edifici que serveixen d’accés a les vivendes 2 i 2b, són de llinda amb els bancals i la llinda de pedra 
excepte la part baixa que és de pedra viva. L’altre portal que serveix d’accés a la vivenda 2a, és més petita que les anteriors, 
amb el brancals i llinda de marès. A la part dreta de la façana hi ha una finestra rectangular, amb els brancals i llinda de 
marès. A la part esquerra hi ha la portassa d’arc escarser, amb les dovelles i brancals de marès excepte la part baixa que és 
de pedra viva. 
Al primer pis hi ha quatre finestres; dues rectangulars a la part esquerra, i dues a la dreta; una balconera i altre més petites 
que les anteriors.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segles XIX-XX

Elements decoratius Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 7472008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_376
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

No-

Consolidació-
Restauració (parcial, de certes dependències)-

Pàgina 7482008



DENOMINACIÓ: c/ Molinets 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_376

Pàgina 7492008



DENOMINACIÓ: Can Portolà

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_377
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 12/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/ Camí de Passatemps 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge que fa cap de cantó de planta rectangular, amb alçat de dos cossos; planta baixa i primer pis. La coberta és de 
dues vessants. 
El parament de la façana és de paredat en verd. 
La planta baixa presenta el portal major de llinda amb dues finestres rectangulars, i el primer pis tres finestres rectangulars. 
La disposició de les obertures respecte al eix central de l´edifici és simètrica.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En la façana s´han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de les finestres. No s´ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de 
volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d´aquesta casa es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi, únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l´ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Elements const. Concret Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

No s'aprecien-

No s'aprecien-

Pàgina 7502008



DENOMINACIÓ: Can Portolà

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_377

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Altres entitats CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987). Normas subsidiarias de Planeamiento de Sta. Maria del Camí. Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

No-

Consolidació-

Pàgina 7512008



DENOMINACIÓ: Can Portolà

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_377

Pàgina 7522008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 46

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_378
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 46

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït en un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis), i 
té la coberta en forma de teulada cap a la façana. Presenta una articulació totalment simètrica de les obertures. 
La façana està arrebossada i esgrafiada imitant carreus, però els revestiments es troben en mal estat. El sòcol també es troba 
arrebossat, però sense l’esgrafiat, el que marca una diferenciació amb la resta de la façana.  Els emmarcaments de les 
obertures també es troben arrebossats, i acolorits de blanc.
A la planta baixa, i en l’eix central de la façana, s’obri el portal major de la casa, que és d’arc escarser molt rebaixat. El portal 
es troba flanquejat amb una finestra allindanada rectangular a cada costat. 
El primer pis segueix la simetria pròpia de la façana i s’hi obrin tres petites finestres, distribuïdes regularment, allindanades 
rectangulars. Aquestes tres finestres presenten l’ampit molt senzill, de test. 
La cornisa és lobulada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: Possiblement el revestiment que presenta no és l'original. També podríem esmentar que l'obertura de les 
finestres de la planta baixa no és l'original. Degueren ser ampliades al llarg del segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7532008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 46

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_378
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- Revestiments en mal estat
- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba aquesta casa va ser obert a partir de 1830, ja que 
anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques rustiques. Aquest edifici dataria, amb molta probabilitat, 
de la segona meitat del segle XIX. 

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 7542008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 46

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_378

Pàgina 7552008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_379
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 36

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX (construcció) - Segle XX (reform
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït en un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis), i 
té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació totalment simètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i acolorida de blanc, i presenta faixes verticals als dos laterals i dues línies d’imposta (entre 
plantes i sota la cornisa), també arrebossades, però acolorides d’ocre-beix. Els emmarcaments de les obertures, ressortits, 
també es troben arrebossats i acolorits igual que les faixes i línies d’imposta, el que dóna unitat i simetria a la façana. El sòcol 
és de conglomerat de ciment. 
A la planta baixa, i en l’eix central de la façana, s’obri el portal major de la casa, que és allindanat. El portal es troba flanquejat 
amb una finestra balconera allindanada rectangular a cada lateral, ampliades respecte les originals i que presenten una petita 
barana de ferro forjat. 
El primer pis segueix la simetria pròpia de la façana i s’hi obrin tres petites finestres, distribuïdes regularment, allindanades i 
rectangulars. Aquestes tres finestres compten amb un ampit motllurat que fou rehabilitat en la darrera reforma de la casa i 
que ha estat acolorit igual que la resta de l’emmarcament.
La cornisa és motllurada, però ha estat totalment reformada i, per tant, és nova. La coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: En una intervenció recent, s’han rehabilitat els revestiments i s’ha fet la cornisa nova. L'aplicació de 
conglomerat de ciment sobre el sòcol pareix anterior a aquesta darrera reforma.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XIX

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 7562008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_379

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba aquesta casa va ser obert a partir de 1830, ja que 
anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques rustiques. La construcció s'hauria produït entre finals del 
segle XIX i principis del segle XX. 

ESTIL: popular

Obres privades-

Revestiments-

Pàgina 7572008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_379

Pàgina 7582008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 39

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_380
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 39

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús - abandonada

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle  XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït en un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis), i 
té la coberta en forma de teulada cap a la façana, però molt danyada i en mal estat. Presenta una articulació totalment 
simètrica de les obertures.
La casa necessita una reforma urgent, donat el mal estat general de revestiments i cobertes, que es deu a l’abandonament.
La façana està arrebossada i acolorida de color vermellós. Presenta faixes verticals als dos laterals i dues línies d’imposta 
(entre plantes i sota la cornisa), també arrebossades, però acolorides de color crema. Els emmarcaments de les obertures de 
la planta baixa es troben folrats de peces de marès motllurat, del mateix color que faixes i línies d’imposta, mentre que els 
emmarcaments de les finestres del primer pis, ressortits, es troben arrebossats i acolorits del mateix color. Tot, en conjut, 
dóna sensació d’unitat i simetria a la façana. El sòcol és de conglomerat de ciment. 
A la planta baixa, i en l’eix central de la façana, s’obri el portal major de la casa, allindanat. Flanquejant el portal major ens 
trobam amb una finestra allindanada rectangular a la dreta i un portal lateral allindanat a l’esquerra. En el cas del portal lateral 
esquerre, el folre es troba en mal estat i falten algunes peces de la llinda.
El primer pis segueix la simetria pròpia de la façana i s’hi obrin tres petites finestres, distribuïdes regularment, allindanades i 
rectangulars. 
La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab, però ja s’ha dit que es troba en mal estat

INTERVENCIONS: S’ha aplicat conglomerat de ciment al sòcol.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7592008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 39

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_380
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La casa necessita una reforma urgent, donat el mal estat general de revestiments i cobertes, que es deu a l'abandonament.
- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba aquesta casa va ser obert a partir de 1830, ja que 
anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques rustiques. La construcció s'hauria produït entre finals del 
segle XIX i principis del segle XX.

Abandonament-
Erosió-

Cobertes-
Estructures-
Revestiments-

Esbucament-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 7602008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 39

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_380

Pàgina 7612008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 27-27a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_381
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 27-27a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que inclou dos habitatges -tot i que originàriament era un únic habitatge-, construïda sobre un buc entre 
mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis) i la coberta és en forma de teulada de 
dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd. Presenta una disposició asimètrica de les 
obertures en planta baixa i simètrica en el primer pis.
La façana és de paredat comú, i presenta faixes verticals als dos laterals, de màres encastat.
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’hi obri el portal major, allindanat, amb llindar de pedra viva. 
L’emmarcament de portal es de marès encastat, amb dovelles a la llinda, i a sobre hi trobam el mateix relleu que trobam a 
molts portals del poble de Santa Maria del Camí, amb una representació religiosa de Jesús. A la dreta del portal major hi 
trobam la portassa, d’arc escarser, amb l’emmarcament de marès encastat i un graó de pedra viva a la part central del llindar. 
A l’esquerra del portal s’hi obri un portal lateral allindanat, amb emmarcament de marès, de construcció posterior a 
l’aixecament de la casa i que dóna accés a la planta superior. 
En el primer pis, i arrenglerat amb el portal major, s’obri una finestra balconera allindanada, amb emmarcament de marès, 
adovellat a la llinda. Flanquejant aquesta finestra balconera, hi ha una finestra allindanada rectangular a cada costat, totes 
dues amb brancals de marès i llinda d’una sola peça, també de marès. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Obertura del portal lateral, posterior a la construcció de la casa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7622008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 27-27a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_381
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ 
JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon 
Llull on es troba aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, 
ocupada per finques rustiques. La casa s'hauria construït al tombant de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta zona. 

ESTIL: popular

Pàgina 7632008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 27-27a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_381

Pàgina 7642008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 20-20a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_382
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 20-20a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que inclou dos habitatges -tot i que originàriament podria haver estat un únic habitatge-, construït sobre un buc 
entre mitgeres, de planta quadrangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis) i la coberta és en forma de teulada 
de dues vessants. Presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
La façana està arrebossada i acolorida de color groguenc fluix. La façana també compta amb un sòcol de conglomerat de 
ciment, amb dues parts diferenciades: la inferior, llisa, i la superior, esgrafiada imitant la forma dels carreus. Presenta faixes 
verticals als dos laterals, acolorides de blanc, i dues línies d’imposta horitzontals (entre la planta baixa i el primer pis i sota la 
cornisa), acolorides també de blanc. Els emmarcaments de les obertures també es troben arrebossats i acolorits de blanc, 
igual que faixes i línies d’imposta, el que dóna unitat a la façana.
A la planta baixa, una mica desplaçat cap a la dreta respecte de l’eix central de la façana, s’obri el portal major de la casa, 
d’arc ansa-paner, amb llindar de pedra viva d’una peça, dins un emmarcament acolorit de blanc allindanat. Sobre 
l’emmarcament del portal hi trobam un relleu religiós, amb la figura de Jesús. Flanquejant el portal major, s’obri una finestra 
allindanada rectangular a cada costat, la de la dreta una mica més aixecada que la de l’esquerra, que pareix haver estat 
rebaixada. Al lateral esquerre de la façana hi trobam un portal lateral allindanat, que pareix posterior a la construcció originària 
de l’habitatge, i que dóna accés a l’habitatge del primer pis. 
El primer pis es troba presidit per un balcó, que té la peanya motllurada acolorida de blanc i barana de ferro forjat, amb un 
portal que hi dóna accés. Hi ha dues finestres, una a cada costat del balcó, allindanades rectangulars, molt senzilles. A 
l’extrem esquerre del primer pis, arrenglerat amb portal lateral, hi trobam una finestra balconera allindanada.
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Obertura del portal lateral i modificació de la finestra dreta de la planta baixa, així com aplicació de 
conglomerat de ciment al sòcol.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7652008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 20-20a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_382
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ 
JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon 
Llull on es troba aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, 
ocupada per finques rustiques. La casa s'hauria construït, així, al tombant de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta 
zona. 

ESTIL: popular

Pàgina 7662008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 20-20a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_382

Pàgina 7672008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 18-18a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_383
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 18-18a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que inclou dos habitatges -tot i que originàriament era un únic habitatge-, construït sobre un buc fent cap de 
cantó, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis) i la coberta és en forma de teulada de dues 
vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una disposició simètrica de les obertures, si 
no tenim en compte el portal lateral de la part esquerra, de nova construcció.
La façana és de paredat comú, i presenta una faixa al lateral dret, de maresos encastats. Tots els emmarcaments, excepte el 
del portal lateral, s’han arrebossat, ressortint, però l’arrebossat permet veure part de l’emmarcament original, de marès 
encastat. 
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’hi obri el portal major, allindanat, amb llindar de pedra viva. 
Flanquejant el portal major, s’obri una finestra balconera allindanada a cada costat, amb petita barana de ferro. A l’extrem 
esquerre de la façana hi ha un portal lateral allindanat, de construcció posterior a l’aixecament de la casa i que dóna accés al 
pis superior. 
En el primer pis, i sobre l’eix central marcat pel portal major, s’obri un balcó-hivernacle, amb peanya de forma poligonal, parets 
recobertes de ciment i tres finestrals. L’hivernacle està coronat per una petita teulada. A cada costat d’aquest hivernacle s’obri 
una finestra allindanada rectangular. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab. 

Façana lateral:

La façana lateral està tota arrebossada, amb algunes obertures recents, totes allindanades.

INTERVENCIONS: S’aprecia l’obertura del portal lateral, així com la construcció del balcó-hivernacle, ambdues modificacions 
posteriors a la construcció de l'habitatge.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7682008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 18-18a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_383
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- L'hivernacle, al ser un afegit a la construcció que romp l'estil constructiu, no queda protegit dins la fitxa de la casa
- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ 
JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon 
Llull on es troba aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, 
ocupada per finques rustiques. La casa s'hauria construït, així, al tombant de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta 
zona. 

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-

Pàgina 7692008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 18-18a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_383

Pàgina 7702008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_384
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 16

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc fent cap de cantó, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis), i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació totalment simètrica de les obertures en la 
façana principal. Aparentment, a pesar de que la façana principal està revestida, l’edifici està construït seguint la tècnica de 
pedra en verd. 
La façana està arrebossada i acolorida de blanc, amb faixes verticals als dos laterals i línies d’imposta (entre les dues plantes 
i sota la cornisa) acolorides de beix.  Els emmarcaments de les obertures també es troben acolorits de beix, donant unitat i 
major sensació de simetria. El sòcol és de conglomerat de ciment.
A la planta baixa, i en l’eix central de la façana, s’obri el portal major de la casa, d’arc escarser amb llindar de pedra viva. El 
portal es troba flanquejat amb una finestra allindanada rectangular a cada costat. 
El primer pis segueix la simetria pròpia de la façana. Al bell mig de l’ample de la façana, i arrenglerat amb el portal major, s’hi 
obri una finestra balconera allindanada. A cada costat d’aquesta finestra balconera ens trobam amb una finestra allindanada 
rectangular. Aquestes dues finestres presenten ampit molt senzill, de test. 
La cornisa és motllurada i lobulada i la coberta és de teula àrab.
Al xamfrà hi ha un escopidor de pedra.

Façana lateral:

La façana lateral és de paredat comú, amb faixa de carreus encastats al lateral dret, coincidint amb el xamfrà. A l’alçada del 
primer pis, la part corresponent al segon aiguavés de la casa es troba revestida de ciment. A la planta baixa hi trobem una 
finestra allindanada rectangular de construcció recent i dues finestres allindanades que han estat condemnades, amb 
l’emmarcament de marès encastat original.
A la part esquerra d’aquesta façana, el buc central de la casa deixa pas a una paret, de paredat comú, on s’ha obert una 
portassa allindanada, de construcció recent. La paret esmentada forma part d’una construcció afegida al buc principal, que 
compta amb coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: S’aprecien algunes intervencions en la façana lateral, condemnant algunes finestres i obrint-ne de noves, i 
s'ha aplicat conglomerat de ciment sobre el sòcol. També esmentar l'afegit de cossos constructius nous a 
l'esquerra de la façana lateral, que coincideix amb la part posterior de la casa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7712008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_384
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP 
(1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba 
aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques 
rustiques. La casa s'hauria construït, així, al tombant de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta zona. 

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-

Pàgina 7722008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_384

Pàgina 7732008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_385
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 17

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana de molt reduïdes dimensions, construïda sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues 
alçades (planta baixa i primer pis) i la coberta és en forma de teulada de cap a la façana. La casa està construïda seguint la 
tècnica de pedra en verd i presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, amb un tram de la faixa vertical al lateral dret visible, que és de carreus de marès encastat de 
grans dimensions.
A la planta baixa, desplaçat a l’esquerra respecte de l’eix central de la façana, s’obri el portal major, allindanat. 
L’emmarcament del portal és de marès encastat, amb dovelles a la llinda i la peça que fa de clau destacada, més gran que la 
resta de dovelles. El portal també té llindar de pedra viva. A la dreta del portal major hi trobam una finestra rectangular, amb 
emmarcament de marès i llinda d’una sola peça.
En el primer pis, i arrenglerat amb el portal major, s’obri una finestra balconera allindanada, amb emmarcament de marès. A 
la dreta d’aquesta finestra balconera hi ha una altra finestra rectangular, amb emmarcament de marès i llinda d’una sola peça. 
Els ampits de les tres finestres són molt senzills, fets de test.
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: S’ha aplicat un revestiment sobre part d’alguns emmarcaments de marès.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7742008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_385
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- Es recomana la retirada de la porta metàl·lica del portal, que romp la visual de la façana.
- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP 
(1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba 
aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques 
rustiques. La casa s'hauria construït, així, al tombant de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta zona. 

ESTIL: popular

Pàgina 7752008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_385

Pàgina 7762008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_386
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 15

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït en un buc entre mitgeres, de planta rectangular i reduïdes dimensions. Consta de dues alçades 
(planta baixa i primer pis), i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les 
obertures. 
La façana està arrebossada i esgrafiada imitant carreus, però el revestiment es troba en mal estat. Compta amb faixes 
verticals ressortides als dos laterals i dues línies d’imposta ressortides (entre plantes i sota la cornisa), que també estan 
esgrafiades imitant carreus. Els emmarcaments de les obertures, arrebossats i esgrafiats seguint la mateixa tècnica, també 
ressurten, igual que faixes i línies d’imposta. El sòcol també es troba arrebossat, però sense l’esgrafiat, el que marca una 
diferenciació amb la resta de la façana. 
A la planta baixa, a la part dreta de la façana, s’obri el portal major allindanat. El seu emmarcament, com s’ha dit i com passa 
en totes les obertures, està esgrafiat, amb les dovelles dibuixades a la llinda. A l’esquerra del portal s’obri una finestra 
allindanada rectangular.
Al primer pis, distribuïdes simètricament, hi trobam dues finestres allindanades rectangulars, molt més petites que la finestra 
de la planta baixa.
La cornisa és lobulada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7772008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_386

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP 
(1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba 
aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques 
rustiques. La casa s'hauria construït, així, al tombant de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta zona. 

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 7782008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_386

Pàgina 7792008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_387
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 04/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 12

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït en un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis), i 
té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures. 
La façana està arrebossada i esgrafiada imitant carreus, i compta amb faixes verticals ressortides als dos laterals, del mateix 
tipus de parament. Els emmarcaments de les obertures són del mateix material, es troben ressortits i tenen una petita motllura 
decorativa als quatre angles. El sòcol està folrat de peces de conglomerat de ciment. 
A la planta baixa, desplaçat cap a l’esquerra respecte de l’eix central de la façana, s’obri el portal major allindanat. Flanquejant 
cada costat del portal, hi ha una finestra allindanada rectangular, i a l’extrem dret de la façana hi trobam una portassa d’arc 
escarser, amb el mateix tipus d’emmarcament, llindar de pedra i escopidors a la base dels brancals.
Al primer pis, arrenglerat amb el portal, hi ha una finestra balconera allindanada, amb dues finestres allindanades rectangulars 
a la seva dreta i una a l’esquerra. Els ampits d’aquestes tres finestres són motllurats, de marès. 
La cornisa és lobulada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: Es va folrar el sòcol amb peces de conglomerat de ciment.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7802008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_387
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP 
(1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba 
aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques 
rustiques. La casa s'hauria construït, així, als tombants de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta zona. 

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 7812008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_387

Pàgina 7822008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_388
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 06/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 10

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, construïda sobre entre mitgeres, de planta rectangular i reduïdes dimensions. Consta de dues alçades (planta 
baixa i primer pis), i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra 
en verd i presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú i presenta faixa vertical al lateral dret de la façana, de marès encastat.
A la planta baixa, molt acostat a l’extrem esquerra de la façana, s’hi obri el portal major allindanat, amb l’emmarcament de 
marès encastat i formant dovelles a la llinda, també de marès, amb la clau de majors dimensions. A la dreta del portal hi ha 
una finestra allindanada, que ha estat ampliada respecte de l’original i que no conserva l’emmarcament originari.
El primer pis consta de dues finestres allindanades rectangulars, distribuïdes simètricament, que tenen l’emmarcament de 
marès amb llinda d’una sola peça. Totes dues conserven l’ampit original, d’una peça petita de marès ressortit, col•locada en 
pla. 
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: S’aprecia que en una reforma recent s’aixecà l’alçada de la façana, uns dos pams, visible pel diferent tipus 
de paredat d’aquest tram. En aquesta reforma també s’amplià la finestra de la planta baixa, fent-la molt 
més grossa del que devia ser l’original.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7832008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_388
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP 
(1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba 
aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques 
rustiques. La casa s'hauria construït, així, als tombants de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta zona. 

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-

Pàgina 7842008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_388

Pàgina 7852008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_389
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 06/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Ramon Llull, 8

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc fent cap de cantó, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis), i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures en la façana 
principal.

La façana principal està arrebossada. Les faixes verticals ressortides als dos laterals i les dues impostes ressortides estan 
acolorides, de color groguenc que gairebé no s’aprecia, però que les diferencia de la resta de la façana. Els emmarcaments 
de les obertures, ressortits, també es troben acolorits igual que les faixes i presenten una lleugera motllura en els quatre 
angles. El sòcol és de conglomerat de ciment.
A la planta baixa, a la part esquerra de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat, amb llindar de pedra. El portal 
es troba flanquejat per la dreta amb una finestra allindanada rectangular. 
El primer pis consta d’una finestra balconera allindanada arrenglerada amb l’eix del portal i una finestra allindanada 
rectangular a la seva dreta. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.
Al xamfrà hi ha un escopidor de pedra.

Façana lateral:

La façana lateral, que dóna al carrer Nostra Senyora de la Pau, es més senzilla. També  està arrebossada, però les faixes, les 
línies d’imposta i els emmarcaments no ressurten, simplement estan acolorits de groc. A l’alçada de la planta baixa trobam 
dues finestres allindanades rectangulars i al primer pis dues més.
Afegit al buc principal, a la part de la dreta, s’han afegit nous cossos constructius, sense interès.

INTERVENCIONS: Aplicació de conglomerat de ciment sobre el sòcol. Afegit de cossos constructius nous a la dreta de la 
façana lateral, que coincideix amb la part posterior de la casa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segles XIX-XX

Datació global aprox.

Casa urbana-

Pàgina 7862008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_389
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP 
(1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX' sabem que el tram del carrer Ramon Llull on es troba 
aquesta casa va ser va ser obert entre 1875 i 1889, ja que anteriorment no existia carrer en aquesta zona, ocupada per finques 
rustiques. La casa s'hauria construït, així, als tombants de segle, com la resta d'edificacions d'aquesta zona. 

ESTIL: popular

Erosió-

Ornamentació-
Revestiments-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 7872008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_389

Pàgina 7882008



DENOMINACIÓ: Ramon Llull, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_389

Pàgina 7892008



DENOMINACIÓ: Bartomeu Pascual, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_390
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 06/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Bartomeu Pascual, 12

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i 
presenta una disposició simètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, tot i que la part corresponent amb el primer pis es troba arrebossada de morter. Compta amb 
faixes verticals de marès encastades als dos laterals. 
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’obre el portal major, allindanat, amb brancals de marès i llinda de 
dovelles també de marès. Flanquejant el portal hi ha una finestra allindanada rectangular a cada costat, amb l’emmarcament 
de marès i dovelles a la llinda. 
El primer pis consta d’una finestra balconera allindanada, arrenglerada amb el portal, feta amb emmarcament de marès, però 
que es troba totalment arrebossat, com la resta de la façana en el primer pis. A cada costat de la finestra balconera hi ha una 
finestra allindanada rectangular, també d’emmarcament de marès, que no es veu degut al revestiment.
La cornisa es llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: S’ha aplicat una capa de morter sobre el paredat comú de la façana a l'alçada del primer pis.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 7902008



DENOMINACIÓ: Bartomeu Pascual, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_390
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'AAVV (2000). Guia 
dels pobles de Mallorca' sabem que el carrer Bartomeu Pascual, on es troba aquesta construcció, fou obert vers al 1930, per 
donar accés a l'escoleta d'infants (inaugurada el 1925). La casa s'hauria construït, així, al voltant d'aquests anys. 

ESTIL: popular

Pàgina 7912008



DENOMINACIÓ: Bartomeu Pascual, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_390

Pàgina 7922008



DENOMINACIÓ: Bartomeu Pascual, 23

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_391
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 06/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Bartomeu Pascual, 23

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis o porxo) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd 
i presenta una disposició simètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, i compta amb faixes verticals de marès encastades als dos laterals. 
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’obre el portal major allindanat, que té tot l’emmarcament i el llindar 
folrat de pedra viva d’ençà de la reforma que es féu recentment, tot i que aquest folre deixa entreveure part de l’emmarcament 
original, de marès, encastat als laterals. Flanquejant el portal hi ha una finestra allindanada rectangular a cada costat, amb 
l’emmarcament folrat de peces de marès, també d’ençà de la darrera reforma, que cobreixen l’emmarcament originari i que no 
està en consonància amb l’estil de la resta de la façana.
El primer pis consta de tres finestrons allindanats petits, molt interessants, donat el seu emmarcament, fet utilitzant només 
quatre peces de marès: una peça per a cada brancal, llinda d’una sola peça i ampit també de marès, fet d’una peça ressortida 
col·locada en pla. 
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: La casa ha sofert una reforma relativament recent, en la qual s’ha folrat de pedra l’emmarcament del portal 
major i de marès els emmarcaments de les finestres de la planta baixa, afectant la fesomia i la visual.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 7932008



DENOMINACIÓ: Bartomeu Pascual, 23

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_391

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- Les obres recents han suposat un deteriorament de la visual i fesomia de la casa.
- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana i de fonts 
indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'AAVV (2000). Guia 
dels pobles de Mallorca' sabem que el carrer Bartomeu Pascual, on es troba aquesta construcció, fou obert vers al 1930, per 
donar accés a l'escoleta d'infants (inaugurada el 1925). La casa s'hauria construït, així, al voltant d'aquests anys. 

ESTIL: popular

Obres privades-

Revestiments-

Pàgina 7942008



DENOMINACIÓ: Bartomeu Pascual, 23

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_391

Pàgina 7952008



DENOMINACIÓ: Paret en verd i portassa del carrer Bartomeu Pascual

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_392
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 06/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Bartomeu Pascual, s/n - enfront del número 8

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’una paret feta seguida la tècnica de pedra en verd, que ocupa una vintena de metres al carrer Bartomeu Pascual, i 
que acaba en la part superior en esquena d’ase. El paredat es troba molt més replè de morter en la part alta del mur que no 
en la part baixa. En la part més acostada al centre d’aquesta paret s’obre la portassa, que permet l’accés a l’altre costat del 
mur. La portassa és d’arc escarser, amb brancals de marès encastat i dovelles regulars, també de marès. L’arc es troba 
emmarcat amb esquadres a cada costat, fetes de pedra i morter, i coronat per un petita coberta o paraigües, en forma de 
teulada de dues vessants amb una cadena de teules careneres.
Adossat al mur, però a la part interior d’aquest, s’aixeca l’esquena o paret posterior de dues construccions o bucs 
constructius, de caire agrícola, que descansen sobre el mur: a l’esquerra, s’aixeca un cos de planta única, del qual només es 
visible la part superior, i que està fet de carreus de marès, per filades, acabat en teula àrab a la coberta. A la dreta, s’aixeca 
un buc de planta baixa i primer pis, amb teulada d’una única vessant, també construït seguint la tècnica de carreus de marès 
per filades, amb una obertura condemnada a l’alçada del primer pis.

INTERVENCIONS: No se’n observen.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en el mur, portassa o en les dues construccions que es 
troben adossades a la part interior d’aquest, es proposen les següents proteccions:
La íntegra conservació dels elements en el seu lloc original, així com de la tècnica, dimensions, morfologia, 
materials i textures de construcció originals que constitueixen aquests elements. Tampoc s’ha de permetre 
l’elevació de l’alçada original del mur o de les construccions adossades a la part interior d’aquest, ni l’afegit 
de més cossos constructius nous a la part que dóna al carrer, ni adossats o pròxims al mur per la part 
interior.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada les característiques d’aquesta paret, portassa i construccions adossades, es proposa que en 
qualsevol reconstrucció o restitució de l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la visual, la fesomia, l’estètica, tipologia o 
caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe 
favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Fonts bibliogràfiques

Paret en verd-

Portassa-

Pàgina 7962008



DENOMINACIÓ: Paret en verd i portassa del carrer Bartomeu Pascual

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_392
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest paret en verd, portassa i construccions adossades prové de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de 
Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca' sabem que el 
carrer Bartomeu Pascual, on es troben aquests elements i construccions, fou obert vers al 1930, per donar accés a l'escoleta 
d'infants (inaugurada el 1925). Així, doncs, el conjunt degué ser construït al voltant d'aquests anys.

ESTIL: popular

Alteració de la fesomia original-

Pàgina 7972008



DENOMINACIÓ: Paret en verd i portassa del carrer Bartomeu Pascual

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_392

Pàgina 7982008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_393
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 06/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Jaume Juan, 16

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i 
presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú i compta amb faixes verticals de marès encastat als dos laterals, tot i que a la part esquerra 
només es fan visibles a l’alçada del primer pis. En la part superior de la façana, i un poc menys en alguns trams de la planta 
baixa, s’intueix un tipus de paredat conegut amb el nom de paredat de frare.
A la planta baixa, desplaçat cap a la dreta respecte de l’eix central de la façana, s’obri el portal major, allindanat, amb 
l’emmarcament nou, fruit de la darrera reforma, construït sobre l’emmarcament originari (de marès encastat) que es conserva 
i es pot observar encara a cada costat del portal. Dues finestres allindanades rectangulars flanquegen el portal en planta 
baixa. Aquestes finestres han estat ampliades en la reforma darrera, alçant-se la llinda, i el seu emmarcament, encara que 
nou, permet veure l’emmarcament originari de marès als laterals. Una finestra allindanada més, de nova construcció, es troba 
a l’extrem esquerre de la casa, sobre un tram de la façana amb el parament totalment reconstruït i que no guarda l’estil 
general. Aquest tram de paredat podria estar relacionat amb l’existència d’un antic portal lateral, que hauria estat condemnat i 
substituït per la finestra. 
En el primer pis, i arrenglerat amb el portal major, s’obri una finestra balconera allindanada amb barana de ferro i 
emmarcament reformat, però que deixa veure l’emmarcament originari als dos laterals, de marès als brancals i llinda d’una 
sola peça, també de marès. Flanquejant aquesta finestra balconera, s’obrin tres finestres allindanades rectangulars (dues a 
l’esquerra i una a la dreta), amb l’emmarcament també refet, però que conserva l’emmarcament originari de marès, visible als 
brancals i a la llinda, feta d’una sola peça de marès. Totes tres finestres compten amb una petita barana de ferro sobre l’ampit.
La cornisa no és l’originària i és lobulada. La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Recentment ha sofert una reforma, en la qual s’ha fet la cornisa nova, s’han ampliat dues finestres de la 
planta baixa, se n'ha obert una de nova en planta baixa també, s'han aplicat emmarcaments nous (tot i que 
deixen veure parcialment els emmarcaments originals de marès) i s’ha rehabilitat algun tram del paredat 
de la façana, sobretot al lateral esquerre de la planta baixa. Aquestes intervencions han deteriorat la 
fesomia de la casa, que, així i tot, segueix mantenint elements i característiques que la fan valedora 
d'integrar al catàleg.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 7992008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_393
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per 
a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe 
favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la 
coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- Les obres recents han suposat un deteriorament de la visual i fesomia de la casa.
- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, però també 
de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts bibliogràfiques 
sabem que el carrer Jaume Juan, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1875 i 1889, quan s'amplià el carrer 
Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de Bernat de 
Santaeugènia), donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. La casa s'hauria 
construït, d'aquesta manera, als tombants de segle. 

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Pàgina 8002008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_393

Pàgina 8012008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_393

Pàgina 8022008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_394
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 06/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Jaume Juan, 14

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i 
presenta una disposició asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica al primer pis
La façana és de paredat comú sense faixes. En una reforma recent, s’aixecà l’alçada total de la façana uns vint-i-cinc 
centímetres, amb el parament de filades de totxos en aquest tram nou, que causa un impacte visual degut a la diferenciació 
amb la resta del paredat.
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’obri el portal major, allindanat, amb l’emmarcament de marès 
encastat als brancals i llinda de dovelles, també de marès, amb la peça que fa de clau destacada i més gran. A l’esquerra del 
portal hi ha un portal-portassa d’arc ansa-paner condemnat, amb els brancals de marès encastat i les dovelles regulars, 
també de marès. Dins aquesta l’arc ceg d’aquesta portassa s’obre una finestra allindanada rectangular, posterior a la 
construcció de la resta de l’edifici. A la dreta del portal s’obri una finestra allindanada rectangular, amb brancals de marès i 
llinda d’una sola peça, també de marès. Aquesta finestra compta amb un ampit fet amb una peça de marès ressortit, col·locat 
en pla. 
En el primer pis s’obrin tres petites finestres rectangulars, en disposició simètrica respecte l’eix central de la façana, que 
tenen brancals de marès encastat i llinda d’una sola peça, també de marès. Totes tres finestres, que són les originals i són 
ben interessants, tenen l’ampit fet amb una peça de marès ressortit, col·locat en pla. 
La cornisa llisa no és l’originària, ja que es va refer a la reforma darrera en la què s’aixecà l’alçada de la façana. La coberta és 
de teula àrab.

INTERVENCIONS: En una reforma relativament recent s’aixecà l’alçada de la façana, en uns vint-i-cinc centímetres. El tram 
de façana corresponent a aquest aixecament no és de paredat comú, sinó que és de totxos, sense 
arrebossar. La cornisa, lògicament, també és reformà i no és l’originària. 
En una reforma molt anterior, es condemnà la portassa d’arc ansa-paner del costat esquerre de la façana, 
obrint-se una finestra en el seu arc ceg.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre una nova elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta..

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 8032008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_394

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- Les obres recents per augmentar el volum en alçat han danyat la visual i fesomia de la casa.
- S'hauria de revestir/arrebossar el tram de la façana corresponent a l’aixecament de la façana, avui de totxos, per tal que no 
distorsioni la visual del conjunt de la façana en la mesura que ho fa a dia d'avui.
- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, però també 
de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts bibliogràfiques 
sabem que el carrer Jaume Juan, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1875 i 1889, quan s'amplià el carrer 
Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de Bernat de 
Santaeugènia), donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. La casa s'hauria 
construït, d'aquesta manera, als tombants de segle. 

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Consolidació-
Rehabilitació-

Pàgina 8042008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_394
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 14

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_394
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_395
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Jaume Juan, 7

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i 
porxo) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i 
presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú i compta amb faixes verticals de marès encastat als dos laterals. 
A la planta baixa, desplaçat cap a l’esquerra de l’eix central de la façana, s’obri el portal major, d’arc escarser, amb els 
brancals i les dovelles de marès, i llindar de pedra viva. Sobre l’emmarcament hi trobam un petit relleu de caire religiós, amb la 
figura de Jesús. A l’extrem dret de la façana s’obri una portassa d’arc escarser, amb brancals de marès i dovelles regulars, 
també de marès, i llindar de pedra viva. A l’extrem esquerre hi ha una finestra balconera, allindanada, amb brancals i dovelles 
de marès, la clau destacada i llindar de pedra. Una finestra rectangular de petites dimensions, situada a la dreta del portal 
major, amb emmarcament de marès i llinda d’una sola peça, completa les obertures de la planta baixa. L’ampit d’aquesta 
finestra és fet amb una peça de marès ressortit, col•locat en pla. 
En el primer pis, arrenglerat amb el portal, s’obri una finestra balconera allindanada amb emmarcament de marès i barana de 
ferro. Una finestra allindanada rectangular amb emmarcament de marès flanqueja aquesta finestra balconera per cada costat. 
Aquestes dues finestres compten amb un ampit senzill fet de test. A l’extrem dret de la façana, i sobre l’eix de la portassa, hi 
ha una finestra allindanada quadrangular, tipus pallissa, els emmarcaments de la qual han estat reconstruïts i parcialment 
revestits.
El porxo consta de quatre finestrons quadrangulars distribuïts regularment al llarg de la façana. Els quatre finestrons estan 
construïts amb emmarcament de marès, amb tan sols tres peces: una per a cada brancal i una que fa de llinda. 
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element 
catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar 
la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_395
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, però també 
de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts bibliogràfiques 
sabem que el carrer Jaume Juan, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1875 i 1889, quan s'amplià el carrer 
Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de Bernat de 
Santaeugènia), donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. La casa s'hauria 
construït, així, als tombants de segle. 

ESTIL: popular

Pàgina 8082008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 7

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_395
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 6-8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_396
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Jaume Juan, 6-8

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX (construcció) - segle XX (r
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt urbà format per dos habitatge urbans, que formaven part d’un únic habitatge en origen, construït sobre un buc entre 
mitgeres, de planta rectangular. Tenen dues alçades (planta baixa i primer pis) i la coberta és en forma de teulada de dues 
vessants en cada habitatge. El conjunt està construït seguint la tècnica de pedra en verd i cada unitat presenta una disposició 
asimètrica de les obertures. Els dos habitatges comparteixen tipus de parament, estil i materials de la façana i per això s’han 
de considerar un conjunt, a pesar que l’habitatge amb el número 6 té una major alçada de façana que l’habitatge amb el 
número 8. 
La façana del conjunt és de paredat comú, molt replena de morter i sense faixes laterals. 
Anteriorment, abans dels anys cinquanta del segle XX, la casa era només un habitatge i comptava amb un portal únic. Aquest 
portal era allindanat i es trobava al bell mig de la façana del conjunt, en el punt que ara fa de partió dels dos habitatges, i 
encara és visible part de la seva llinda en forma de dovelles de marès. Avui condemnat, aquest portal és substituït pels portals 
respectius de cada habitatge: un a l’esquerra que dóna accés a l’habitatge amb el número 8 i un a la dreta, que dóna accés a 
l’habitatge amb el número 6. Ambdós portals són senzills, allindanats amb brancals i llinda de marès. També pertanyent a la 
casa original, en el primer pis i arrenglerat amb el portal condemnat del conjunt hi ha una finestra allindanada rectangular 
condemnada, amb l’emmarcament de marès, que també coincideix amb la partió dels dos habitatges. 
La part de l’esquerra del conjunt, corresponent a l’habitatge amb el número 8, ha estat molt menys modificada que la part de 
la dreta (amb el número 6), conservant l’alçada i totes les obertures originals. Compta, a més del portal propi ja esmentat, amb 
una finestra rectangular, amb emmarcament de marès i llinda d’una sola peça, a la planta baixa, i dues finestres rectangulars 
al primer pis, també amb emmarcaments de marès i llinda d’una sola peça. La finestra de la planta baixa i la finestra esquerra 
del primer pis d’aquesta part tenen l’ampit fet amb una peça de marès, col•locat en pla, mentre que la finestra dreta del primer 
pis és més recent i s’obrí quan es dividí la casa original en els dos habitatges que existeixen avui en dia. Aquesta part 
esquerra del conjunt acaba amb una cornisa lobulada i coberta de teula àrab, que és l’original. 
La part de la dreta del conjunt, corresponent a l’habitatge amb el número 6, ha estat més modificada, augmentant-se el volum 
original en alçat i ampliant-se la finestra de la planta baixa. A més del portal propi, ja esmentat, aquesta part compta amb una 
finestra allindanada rectangular a la planta baixa, ampliada respecte al que devia ser la finestra original, i dues finestres 
allindanades rectangulars al primer pis, ambdues amb emmarcament de marès i llinda d’una sola peça. La cornisa d’aquesta 
part fou reformada quan es modificà l’alçada original, i és llisa, mentre que la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: El conjunt de dos habitatges que integra aquesta fitxa és el resultat de la divisió d’una sola casa originària. 
Aquesta divisió tingué lloc als anys cinquanta del segle XX, i és visible la seva petjada en el portal 
condemnat que es troba al punt de partió dels dos habitatges i en una finestra en el pis primer també 
condemnada situada al punt de partió. Aquesta divisió comportà també l’obertura de portals a cadascun 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Fonts bibliogràfiques

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Entorn urbà-
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 6-8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_396
dels habitatges en què es dividí el conjunt i l’aixecament d’un mur interior mitjaner. L’habitatge amb el 
número 8 conserva gairebé totes les característiques originals, mentre que l’habitatge amb el número 6 
presenta un augment del volum en alçat i una ampliació de la finestra de la planta baixa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquests habitatges, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic. 
Per a la resta dels edificis es proposen les següents proteccions:
En les façanes dels dos habitatges s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els 
materials, les estructures originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments 
originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original en el cas del número 8, 
ni una nova elevació de l’alçada en el número 6, així com tampoc s’ha de permetre l’afegit de volums sobre 
cap de les cobertes.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest conjunt d’habitatges, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre 
l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest conjunt d' habitatges prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, 
però també de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts 
bibliogràfiques sabem que el carrer Jaume Juan, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1875 i 1889, quan 
s'amplià el carrer Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de 
Bernat de Santaeugènia), donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. La 
casa original s'hauria construït, així, cap a finals del segle XIX. 
- La reforma que suposà la divisió de la casa original en dos habitatges es va realitzar entorn als anys 50 del segle, segons 
informacions orals dels propietaris. 

Obres privades-

Estructures-
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 6-8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_396
ESTIL: popular
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CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_397
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Jaume Juan, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd, tot i 
que la part visible de la façana lateral està feta a base de carreus per filades. Presenta una disposició asimètrica de les 
obertures, molt senzilles.
La façana és de paredat comú, amb arrebossat al tram que va des de terra fins a metre i mig d’altura. Compta amb faixes 
verticals al lateral esquerra de la façana, fetes de marès encastat. 
A la planta baixa i desplaçat cap a la dreta de l’eix central de la façana, s’obre el portal major, amb llindar de pedra viva i 
emmarcament de marès encastat, amb dovelles a la llinda. A l’esquerra del portal, hi ha una finestra allindanada rectangular, 
amb l’emmarcament de marès, emmarcament que es troba envoltat d’altres peces de carreus de marès a la part superior i a 
la part dreta, el que possiblement ens podria indicar que l’obertura era més gran o estava situada en una altra posició.
Al primer pis i coincidint amb l’eix marcat pel portal, s’obre una finestra balconera allindanada, amb barana de ferro i 
emmarcament de marès i dovelles a la llinda, tot i que recentment s’ha aplicat ciment sobre part d’aquest emmarcament, 
danyant-lo. A l’esquerra de la finestra balconera hi trobam una finestra allindanada rectangular, també amb emmarcament de 
marès. 
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Recentment s’ha revestit l’emmarcament de la finestra balconera del primer pis amb ciment, danyant-lo.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_397
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, però també 
de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts bibliogràfiques 
sabem que el carrer Jaume Juan, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1875 i 1889, quan s'amplià el carrer 
Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de Bernat de 
Santaeugènia), donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. La casa s'hauria 
construït, d'aquesta manera, als tombants de segle. 

ESTIL: popular

Obres privades-

Revestiments-

Restauració-

Pàgina 8162008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_397

Pàgina 8172008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_397

Pàgina 8182008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_398
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Jaume Juan, 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i 
presenta una disposició asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica al primer pis.
La façana és de paredat comú amb faixa vertical al lateral dret, feta a base de blocs de pedra irregulars encastats i col•locats 
horitzontalment. En una reforma recent, s’aixecà l’alçada original de la façana, i el parament en aquest tram, tot i ser de 
paredat comú, presenta una ruptura o diferenciació respecte del parament original de la resta de la façana.
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, d’arc escarser molt rebaixat. Els 
brancals són de marès, igual que les dovelles, que formen en si mateixes esquadres als laterals, allindanant l’emmarcament. 
A l’extrem esquerre de la façana hi trobam la portassa, que pareix posterior a la construcció original de l’habitatge i que té els 
brancals i la llinda de peces de marès. Al lateral dret de la façana hi ha una finestra allindanada rectangular, ampliada 
respecte del que devia ser la finestra original, tot i que es pot observar parcialment l’emmarcament original. 
En el primer pis s’obren tres petites finestres rectangulars, en disposició simètrica respecte de l’eix central de la façana. 
Totes tres tenen brancals de marès i llinda d’una sola peça, també de marès, i l’ampit senzill fet de test.  
La cornisa no és l’originària, ja que l’originària desaparegué en la reforma darrera, en què s’aixecà l’alçada original de la 
façana. Tot i això, podem comentar que és lobulada, mentre que la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: En una reforma realitzada recentment s’augmentà el volum original en alçat, aixecant-se la façana uns 60 
centímetres. El tram de façana corresponent a aquest aixecament és de paredat comú, però diferenciat en 
quant a textura i materials respecte a la resta de la façana, també de paredat comú. La cornisa, 
lògicament, també és reformà i no és l’originària. 
En reformes anteriors, s’havia ampliat la finestra de la planta baixa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre una nova elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums 
sobre la coberta.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 8192008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_398
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, però també 
de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts bibliogràfiques 
sabem que el carrer Jaume Juan, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1875 i 1889, quan s'amplià el carrer 
Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de Bernat de 
Santaeugènia), donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. La casa s'hauria 
construït, d'aquesta manera, als tombants de segle. 
- Les obres recents per augmentar el volum en alçat han danyat lleument la visual i fesomia de la casa.

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-

Pàgina 8202008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_398

Pàgina 8212008



DENOMINACIÓ: Jaume Juan, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_398

Pàgina 8222008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Nostra Senyora de la Pau

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_399
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Nostra Senyora de la Pau, 2-6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Entorn urbà en el que hi ha 3 parcel•les confrontants amb el carrer, de tirada recta, en les quals s’han aixecat habitatges de 
dues plantes d’alçat, amb els números 2, 4 i 6. Malgrat que els edificis existents tenen diferències en alçat, en tipologies, 
textures, revestiments i colors de les façanes, cap d’ells distorsiona la visual del carrer i representen un exemple clar de carrer 
amb construccions de caire popular. 
Tots tres habitatges tenen gairebé la mateixa alçada de façana i presenten coberta de teula àrab. Mentre que l’edifici amb el 
número 4 té la façana de paredat comú, els altres dos presenten la façana arrebossada.

INTERVENCIONS: L’habitatge amb el número 2 ha sofert l’arrebossament de la façana, tot respectant les obertures i alçada 
original. L’edifici amb el número 4 ha estat reformat recentment, aixecant-se un volum sobre la coberta, 
però respectant l’alçada de la façana a nivell de carrer, arrebossant-se les obertures i aplicant-se morter 
nou sobre en el paredat comú.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà i arquitectònic d’aquest indret es proposa l’elaboració d’un pla especial que atengui a les 
especials característiques urbanes, arquitectòniques, etnològiques i paisatgístiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest entorn urbà es proposa que en qualsevol reconstrucció, restitució o 
reforma que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la visual, 
l’estètica, la tipologia, la textura ni l’alçat original, o alterat, dels edificis que l’integren. Per tal motiu es 
proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Entorn urbà-

Pàgina 8232008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Nostra Senyora de la Pau

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_399
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- L’habitatge amb el número 6, que integra aquesta fitxa, té fitxa pròpia en el catàleg de patrimoni de Santa Maria del Camí, 
donades les seves característiques (Fitxa SMA_400)
- La datació de l'entorn urbà i dels habitatges que integren aquesta fitxa prové d'una datació global aproximada en base als 
elements observats a la façana, però també de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous 
carrers. Gràcies a les fonts bibliogràfiques sabem que el carrer Nostra Senyora de la Pau, on es troben aquesta cases, fou 
obert a partir d'entre 1883 i 1889, quan s'amplià el carrer Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només 
comptava amb el tram estret que surt de Bernat de Santaeugènia), donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, 
Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. Aquestes cases s'haurien construït, d'aquesta manera, als tombants de segle, o en 
algún cas, avançat el segle XX.

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-

Pàgina 8242008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Nostra Senyora de la Pau

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_399

Pàgina 8252008



DENOMINACIÓ: Entorn urbà del carrer Nostra Senyora de la Pau

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_399

Pàgina 8262008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_400
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Nostra Senyora de la Pau, 6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis), i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i acolorida de blanc, amb faixes verticals als dos laterals i línies d’imposta (entre les dues plantes 
i sota la cornisa), acolorides de color vermellenc. Els emmarcaments de les obertures també es troben arrebossats, i acolorits 
de color vermellenc, igual que faixes i línies d’imposta, donant unitat i major sensació de simetria al conjunt. El sòcol és de 
conglomerat de ciment.
A la planta baixa, i en l’eix central de la façana, s’obri el portal major de la casa, allindanat. El portal es troba flanquejat per 
l’esquerra amb una portassa allindanada i per la dreta amb una finestra allindanada rectangular. 
El primer pis compta amb dues finestres allindanades rectangulars, una sobre l’eix del portal i una a la dreta, i amb una 
finestra allindanada quadrangular, tipus pallissa, relacionada amb funcions agrícoles. Sobre aquesta finestra trobam un ferro 
que penja de la façana, relacionat amb aquestes funcions agrícoles. 
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Aplicació de conglomerat de ciment sobre el sòcol.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 8272008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_400
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació que s'ha fet d'aquesta casa prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, 
però també de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts 
bibliogràfiques sabem que el carrer Nostra Senyora de la Pau, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1883 i 1889, 
quan s'amplià el carrer Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de 
Bernat de Santaeugènia) donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. 
Aquesta casa s'hauria construït, d'aquesta manera, als tombants de segle.

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 8282008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_400

Pàgina 8292008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_401
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Nostra Senyora de la Pau, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc de planta rectangular, que té paret mitjanera a la dreta i està envoltat per la seva pròpia 
parcel·la a l’esquerra. Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis) i la coberta és en forma de teulada cap a la façana. 
La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una disposició asimètrica de les obertures en planta 
baixa i simètrica al primer pis.
La façana és de paredat comú i presenta faixes verticals de marès encastat als dos laterals. 
A la planta baixa, desplaçat cap a la dreta respecte de l’eix central de la façana, s’obre el portal major, allindanat, amb 
brancals de marès encastat i llinda amb tres dovelles irregulars, també de marès, amb la peça que fa de clau més petita que 
la resta. El portal conserva llindar de pedra viva. El portal es troba flanquejat per dues finestres allindanades rectangulars a 
l’esquerra i una finestra allindanada rectangular a la dreta. Aquestes tres finestres tenen brancals de marès i llinda d’una sola 
peça, també de marès, i ampit fet amb una peça de marès ressortit, col·locat en pla. 
En el primer pis s’obren quatre petites finestres rectangulars allindanades, distribuïdes simètricament al llarg de l’ample de la 
façana. Totes quatre tenen brancals de marès i llinda d’una sola peça, també de marès, i ampit fet amb una peça de marès 
ressortit, col·locat en pla. 
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: No se'n observen

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 8302008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_401
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació que s'ha fet d'aquesta casa prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, 
però també de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts 
bibliogràfiques sabem que el carrer Nostra Senyora de la Pau, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1883 i 1889, 
quan s'amplià el carrer Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de 
Bernat de Santaeugènia) donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. 
Aquesta casa s'hauria construït, d'aquesta manera, als tombants de segle.

ESTIL: popular

Pàgina 8312008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_401

Pàgina 8322008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_401

Pàgina 8332008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_402
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Nostra Senyora de la Pau, 10

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i 
presenta una disposició asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica al primer pis.
La façana és de paredat comú amb faixes verticals de marès encastat (i en algun tram de pedres de grans dimensions) als 
dos laterals.
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat. Els brancals del portal 
són de marès, al igual que les dovelles, conservant-se també llindar de pedra. A l’extrem esquerre de la façana hi trobam la 
portassa, d’arc escarser, amb brancals de marès i dovelles regulars, també de marès. Al lateral dret de la façana hi ha una 
finestra allindanada rectangular, amb brancals i llinda adovellada de marès.
En el primer pis, i sobre l’eix marcat pel portal, hi trobam una finestra balconera, amb emmarcament de marès. A cada costat 
d’aquesta finestra balconera, flanquejant-la, hi ha una finestra allindanada rectangular, amb brancals de marès i dovelles a la 
llinda, també de marès. Els ampits d’aquestes finestres són senzills, de test.
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

A l’interior, a la primera paret de càrrega mitjanera, hi ha un arc.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la 
coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 8342008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_402
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació que s'ha fet d'aquesta casa prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, 
però també de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts 
bibliogràfiques sabem que el carrer Nostra Senyora de la Pau, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1883 i 1889, 
quan s'amplià el carrer Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de 
Bernat de Santaeugènia) donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. 
Aquesta casa s'hauria construït, d'aquesta manera, als tombants de segle.

ESTIL: popular

Pàgina 8352008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_402

Pàgina 8362008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_402

Pàgina 8372008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_403
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Nostra Senyora de la Pau, 12-12a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que conté dos habitatges unifamiliars, construïda sobre un buc entre mitgeres de planta rectangular. Tot i que 
es tracta de dos habitatges, la casa fou concebuda i construïda originàriament com un únic habitatge i no presenta 
separacions ni distincions en façana. 
Consta de dues alçades (planta baixa i primer pis) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. La casa està 
construïda seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una disposició asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica 
al primer pis.
La façana és de paredat comú i presenta faixes encastades als dos laterals, molt camuflades entre el morter. 
A la planta baixa, coincidint amb l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat, que era el portal original 
de la casa. Té llindar de pedra viva i en una reforma recent es va arrebossar l’emmarcament, cobrint l’emmarcament original 
de marès, que encara és visible molt parcialment als laterals del revestiment. Aquest portal es troba flanquejant per l’esquerra 
amb un portal lateral allindanat, de nova construcció i que dóna accés a l’altre habitatge, i per la dreta amb una finestra 
allindanada rectangular, amb l’emmarcament arrebossat, també de nova construcció. A l’extrem dret de la façana hi trobam la 
portassa, d’arc ansa-paner, amb brancals de marès i dovelles regulars, també de marès, mentre que a l’extrem esquerre de la 
façana hi ha un arc ansa-paner ceg, de portassa condemnada, que té l’emmarcament de marès. Dintre d’aquest arc ceg es 
va obrir una finestra allindanada rectangular, que presenta l’emmarcament també arrebossat. 
En el primer pis, totes les obertures pareixen originals. Sobre l’eix marcat pel portal hi trobam una finestra balconera 
allindanada, amb emmarcament de marès. Flanquejant aquesta finestra balconera hi ha una finestra allindanada rectangular a 
cada costat, amb emmarcament de marès lleugerament revestit, i acolorit de color vermellenc, revestiment que deixa veure, 
però, l’emmarcament original.
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Són evidents les intervencions relacionades amb la divisió de la casa en dos habitatges, com ara l’obertura 
del portal lateral i l’obertura de les dues finestres allindanades a la planta baixa. A més, també es pot 
observar l’aplicació d’un revestiment sobre els emmarcaments de les obertures de la planta baixa, excepte 
els emmarcaments de les dues portasses, així com l’aplicació de ciment sobre el paredat a la dreta del 
portal major.
També es pot mencionar l’arrebossat de l’emmarcament de les dues finestres allindanades del primer pis, 
però s’ha de dir que aquesta intervenció és molt anterior a les fins ara mencionades i no romp la fesomia 
ni la visual de la casa.

DELIMITACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 8382008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_403
ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la 
coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació que s'ha fet d'aquesta casa prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, 
però també de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts 
bibliogràfiques sabem que el carrer Nostra Senyora de la Pau, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1883 i 1889, 
quan s'amplià el carrer Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de 
Bernat de Santaeugènia) donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. 
Aquesta casa s'hauria construït, d'aquesta manera, als tombants de segle.
- La reforma que comportà l'obertura del portal lateral va ser realitzada durant el segle XX, ja ben entrat.

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 8392008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_403

Pàgina 8402008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_403

Pàgina 8412008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 12-12a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_403

Pàgina 8422008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_404
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Nostra Senyora de la Pau, 16

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc de planta rectangular entre mitgeres. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i la coberta és en forma de teulada cap a la façana. La casa està construïda seguint la tècnica de carreus de marès per 
filades i presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat de filades, de maresos regulars.
A la part esquerra de la planta baixa de la façana, s’obre el portal major, que és allindanat i que es troba coronat per una mena 
d’arc de descàrrega, construït per les mateixes peces de marès de la façana però col•locades en forma de dovelles en aquest 
tram. El portal compta amb l’emmarcament arrebossat i ressortit i conserva llindar de rajola hidràulica. A la dreta del portal 
s’obre una finestra balconera allindanada, també amb el mateix tipus d’emmarcament ressortit. 
En el primer pis s’obren dues petites finestres allindanades molt senzilles, la de la dreta amb emmarcament arrebossat 
ressortit. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Arrebossament de tres dels quatre emmarcaments de la façana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Es proposa les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la singularitat d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 8432008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_404
CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- La datació que s'ha fet d'aquesta casa prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana. 
Gràcies a les fonts bibliogràfiques sabem que el carrer Nostra Senyora de la Pau, on es troba aquesta casa, fou obert a partir 
d'entre 1883 i 1889, quan s'amplià el carrer Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el 
tram estret que surt de Bernat de Santaeugènia) donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra 
Senyora de la Pau. Aquesta casa s'hauria construït posteriorment a l'obertura del carrer, possiblement ja ben entrat el segle 
XX. 

ESTIL: popular

Erosió-

Estructures-

Consolidació-

Pàgina 8442008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_404

Pàgina 8452008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_405
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Nostra Senyora de la Pau, 15

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis), i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures en planta baixa 
i simètrica al primer pis.
La façana està arrebossada i acolorida de blanc, amb faixes verticals als dos laterals i línies d’imposta (entre les dues plantes 
i sota la cornisa) acolorides de color grisenc. Els emmarcaments de les obertures també es troben arrebossats, i acolorits de 
color grisenc, igual que faixes i línies d’imposta, donant unitat a la façana. El sòcol és de conglomerat de ciment.
A la planta baixa, i en l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat, amb llindar de pedra viva. El portal 
es troba flanquejat per l’esquerra amb un portal lateral, de nova factura, allindanat. A cadascun dels extrems de la façana 
s’obre una finestra allindanada rectangular, molt senzilla, amb ampit fet de test. 
El primer pis compta amb tres finestrons allindanats rectangulars, distribuïts simètricament respecte a l’eix central de la 
façana. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Arrebossament de la façana en la seva totalitat i aplicació de ciment sobre els emmarcaments i faixes. 
Igualment, l'obertura del portal lateral és posterior a la construcció de la casa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures dels revestiments originals de la construcció. Tampoc 
s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-

Pàgina 8462008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_405
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació que s'ha fet d'aquesta casa prové d'una datació global aproximada en base als elements observats a la façana, 
però també de fonts indirectes sobre l'evolució urbana de Santa Maria i l'obertura de nous carrers. Gràcies a les fonts 
bibliogràfiques sabem que el carrer Nostra Senyora de la Pau, on es troba aquesta casa, fou obert a partir d'entre 1883 i 1889, 
quan s'amplià el carrer Ramon Llull per fer-lo arribar fins a la parròquia (abans només comptava amb el tram estret que surt de 
Bernat de Santaeugènia) donant lloc així al carrers laterals de Mestre Miralles, Jaume Juan i Nostra Senyora de la Pau. 
Aquesta casa s'hauria construït, d'aquesta manera, cap a finals del segle XIX o principis del XX.

ESTIL: popular

Obres privades-

Revestiments-

Restauració-

Pàgina 8472008



DENOMINACIÓ: Nostra Senyora de la Pau, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_405

Pàgina 8482008



DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_406
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C2

CLASSIFICACIÓ: Arquitectura civil

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Marquès de la Fontsanta, 5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Desconegut

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Pallissa ubicada entre els números 3 i 7 del carrer Marquès de la Fontsanta, no  alineada amb el carrer i construïda sobre un 
buc entre mitgeres. Compta amb dos cossos constructius: el de l'esquerre, de dues alçades (planta baixa i primer pis) i el de 
la dreta, amb una única alçada, tots dos amb coberta en forma de teulada cap a la façana. L’edifici està construït seguint la 
tècnica de carreus de marès per filades i presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat de filades, de maresos regulars. El cos de l’esquerra, de dues plantes, sembla ser més antic en 
construcció que el cos de la dreta, afegit a posteriori. 
A la planta baixa del cos esquerra s’obre una portassa d’arc escarser, amb les dovelles regulars de marès. Sobre aquesta 
portassa, i en primer pis, hi trobam una finestra allindanada quadrangular ‘tipus pallissa’, que està relacionada amb tasques 
agrícoles i que conserva sobre el seu emmarcament un ferro que penja de la façana amb una corriola, relacionat amb 
aquestes funcions.
El cos de la dreta, més modern i d’una sola alçada, presenta una finestra condemnada rectangular i una portassa allindanada. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: El cos de la dreta de la construcció és posterior, més recent en quant a construcció.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a aquest edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana del cos esquerre s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, 
les estructures originals de portassa i finestra, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original d'aquesta part de la façana, ni l’afegit 
de volums sobre la coberta original d'aquest cos. En la façana del cos dret de la construcció, es permetran 
modificacions per tal de fer la construcció útil i/o habitable.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la singularitat d’aquesta edifici, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l'estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial 
que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus 
d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Pallissa-

Pàgina 8492008



DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_406

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular

Pàgina 8502008



DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_406

Pàgina 8512008



DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_407
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Marquès de la Fontsanta, 20

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc confinant amb un altre habitatge per l’esquerra i amb un passadís-carreró molt estret 
per la dreta. És de planta rectangular i consta de dues alçades (planta baixa i porxo), amb la coberta en forma de teulada cap 
a la façana. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i acolorida d’ocre, amb faixes verticals als dos laterals acolorides de blanc i lleugerament 
ressortides. Els emmarcaments de les obertures també es troben arrebossats, lleugerament ressortits i són del mateix color 
que les faixes, donant unitat al conjunt. El sòcol és de conglomerat de ciment.
A la planta baixa i en l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat i amb llindar de pedra viva. El portal 
es troba flanquejat per la dreta amb un portal lateral, allindanat, de nova construcció. Al costat esquerre de la façana hi trobam 
una finestra allindanada rectangular.
El primer pis compta amb dues petites finestres allindanades rectangulars, amb l’emmarcament també arrebossat, i amb un 
ampit motllurat.
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Obertura del portal lateral i aplicació de conglomerat de ciment al sòcol.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_407
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el primer tram del carrer del Marquès de la Fontsanta -on es troba aquesta casa- va ser obert 
gràcies a l'aprovació d'un pla l'any 1909 per edificar els solars de l'hort del Convent. La casa, per tant, seria posterior.

ESTIL: popular

Pàgina 8532008



DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_407

Pàgina 8542008



DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 21-21a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_408
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 11/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Marquès de la Fontsanta, 21-21a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa que alberga dos habitatges urbans, però que fou concebuda i construïda com un únic habitatge, dividit a dia d’avui en 
dos: un en planta baixa i un al primer i segon pis. Feta sobre un buc entre mitgeres de planta rectangular, consta de tres 
alçades (planta baixa, primer i segon pis) i té la coberta en forma de teulada cap a la façana. Presenta una articulació 
totalment simètrica de les obertures.
La façana està dividida en dues parts a nivell decoratiu: la planta baixa, folrada de peces quadrangulars que presenten 
decoració en relleu;  i el primer i segon pis, amb façana arrebossada. Una línia d’imposta motllurada separa ambdues parts. 
La façana presenta també faixes verticals ressortides als dos laterals, acolorides de color grisenc en planta baixa i de color 
salmó a la resta. Els emmarcaments, ressortits, es presenten diferenciats entre ambdues parts: acolorits de color grisenc a la 
planta baixa i de color salmó en el primer i segon pis. Tots els emmarcaments de les obertures presenten una petita motllura 
decorativa als angles. El sòcol està folrat de pedra.
A la planta baixa hi trobem, en l’eix central de la façana, el portal major allindanat i amb llindar de pedra viva. A la seva dreta, 
un portal lateral de construcció posterior, també allindanat, mentre que a l’esquerra hi ha una finestra allindanada rectangular 
amb l’ampit de pedra viva. 
El primer pis compta amb tres obertures: el portal balconer allindanat central, arrenglerat amb el portal, i una finestra 
allindanada rectangular a cada costat de la balconera.
El segon pis presenta idèntiques obertures i en la mateixa disposició que el primer pis. 
La cornisa és motllurada i la coberta de teula àrab.

INTERVENCIONS: Obertura del portal lateral.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Fonts bibliogràfiques

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 21-21a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_408
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: 
del segle XVIII al XX' sabem que el primer tram del carrer del Marquès de la Fontsanta -on es troba aquesta casa- va ser obert 
gràcies a l'aprovació d'un pla l'any 1909 per edificar els solars de l'hort del Convent. La casa, per tant, seria posterior.

ESTIL: popular, amb elements del regionalisme.

Pàgina 8562008



DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 21-21a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_408
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DENOMINACIÓ: Marquès de la Fontsanta, 21-21a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_408

Pàgina 8582008



DENOMINACIÓ: Ca ses Vies

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_409
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 14/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Jaume Ferrer, 4

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge (o en desús)

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - reformes importants segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc fent cap de cantó, de planta rectangular. Situats enfront de la façana principal, 
fàcilment s’observa que la casa té dos cossos o parts diferenciades: el cos central, que té dues alçades (planta baixa i primer 
pis), amb la coberta en forma de teulada de dues vessants; i el cos de la dreta, amb coberta en forma de terrat. Presenta una 
articulació asimètrica de les obertures.
La façana principal està arrebossada i acolorida de blanc en tot el seu conjunt. El cos principal de la casa presenta faixes 
verticals als dos laterals i una línia d’imposta entre les dues alçades, acolorides de color salmó. Els emmarcaments de les 
obertures també es troben acolorits igual que les faixes i la línia d’imposta, així com també ho està el sòcol. Per la seva part, 
el cos de la dreta -on hi ha la portassa- és més senzill i també està acolorit de blanc amb el sòcol de color salmó, però no 
presenta faixes ni emmarcaments acolorits.
A la planta baixa del cos principal, i una mica desplaçat cap a l’esquerra respecte de l’eix central de la façana, s’obre el portal 
major de la casa, allindanat, amb llindar i brancals de pedra viva. El portal es troba flanquejat per la dreta amb una finestra 
balconera allindanada. El primer pis es troba presidit per un balcó, arrenglerat amb el portal, amb la peanya motllurada i 
barana de ferro forjat. Una porta balconera allindanada dóna accés a l’espai del balcó, mentre que una altra finestra balconera 
allindanada a la dreta del balcó completa les obertures d’aquesta planta. Aquesta part de l’edificació acaba amb una cornisa 
llisa acolorida de color salmó i coberta de teula àrab.   
El cos de la dreta, com ja s’ha dit més senzill en decoració, és de planta única i compta amb la portassa, d’arc ansa-paner i 
escopidors de pedra viva, i una finestra allindanada rectangular a l’esquerra de la portassa. Aquesta part acaba amb un terrat 
que fa de coberta, protegit per una barana de ferro senzilla, que està fixada sobre petits pilars distribuïts de forma regular.

Façana lateral:

La façana lateral, que dóna al carrer Marquès de la Fontsanta, no s’assembla a la façana principal i és molt més senzilla. Està 
tota arrebossada llisa i presenta un portal allindanat amb llindar de pedra viva i un finestró quadrangular en planta baixa, i una 
finestra balconera en el primer pis. Al buit del capcer s’obren també dos finestrons rectangulars apaïsats molt petits. 

Façana posterior i corral:
La façana posterior és també senzilla, acolorida de blanc, amb múltiples obertures asimètriques i irregulars, totes 
allindanades. Al seu davant s’hi troba el corral. Del corral en destaca una cisterna amb el coll de planta circular, amb la part 
exterior de pedra viva i el brocal de ferro forjat.

INTERVENCIONS: Tot i que la casa és del segle XIX, l’edifici va ser retallat (per la part esquerra de la façana principal) durant 
els anys 70, quedant ben reduït respecte a les dimensions originals. 

Criteri Periode Cronologia Anys

Altres catalogacions Contemporani Segle XIX

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Cisterna-

Pàgina 8592008



DENOMINACIÓ: Ca ses Vies

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_409
Actualment s’hi estan fent reformes interiors, al corral i a la façana posterior, que cal seguir en deteniment 
per evitar la pèrdua del patrimoni immoble d’aquesta casa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. Cal 
conservar la fesomia, característiques i materials de la cisterna del corral.
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les diferents façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les 
estructures originals de portals, portassa, balcó i finestres, així com les textures i colors dels revestiments 
originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit 
de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: No identificat CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- CAPÓ JUAN, JOSEP (1985). La vila de Santa Maria del Camí. Volum II: del segle XVIII al XX

OBSERVACIONS:

- Aquest habitatge data del segle XIX, quan fou construït segons les anteriors catalogacions i les fonts bibliogràfiques. Segons 
JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002) es pot documentar una compravenda realitzada al 1872, en la que es ven el trast 
i casa, que té dimensions molt majors a les actuals. 
- La mateixa font ens indica que cap als anys 70, i a fi de prolongar el carrer Marquès de la Fontsanta fins a la plaça 
d'Espanya, s'expropià part de la casa i corral, quedant així retallada la casa segons se surt cap a la dreta. 

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-

Consolidació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Ca ses Vies

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_409
- Segons el catàleg de patrimoni de Santa Maria del Camí de 1987, la casa és del segle XIX.

ESTIL: popular

Pàgina 8612008



DENOMINACIÓ: Ca ses Vies

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_409

Pàgina 8622008



DENOMINACIÓ: Ca ses Vies

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_409

Pàgina 8632008



DENOMINACIÓ: Llarg, 102-104

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_410
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 14/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 102-104

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge i forn

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana que inclou habitatge unifamiliar en primer pis i forn en planta baixa, però que fou concebuda i construïda com un 
tot, com una casa única i que no presenta diferenciacions al llarg de la façana. Feta en buc entre mitgeres, de planta 
rectangular, consta de dues alçades (planta baixa i primer pis), i té la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta 
una articulació asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica al primer pis.
La façana està arrebossada i acolorida de color salmó, amb faixes verticals ressortides als dos laterals i línia d’imposta 
ressortida entre les dues plantes, acolorides de blanc. Tots els emmarcaments, ressortits, es troben també arrebossats i 
acolorits de blanc, igual que les faixes, el què ajuda a donar una certa simetria al conjunt. El sòcol està folrat de pedra viva.
A la planta baixa, i en l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, d’arc escarser amb llindar de pedra viva. El 
portal es troba flanquejat per l’esquerra amb un portal lateral, també d’arc escarser, i per la dreta amb una finestra d’arc 
escarser, situada dins un emmarcament idèntic i en simetria al del portal lateral. A l’extrem esquerre de la façana hi ha la 
portassa, també d’arc escarser, mentre que a l’extrem dret de la façana s’hi troba una finestra d’arc escarser, situada dins un 
emmarcament decoratiu ressortit idèntic al de la portassa, per tal de donar simetria a la façana. A l’esquerra d’aquesta finestra 
darrera hi ha un portal allindanat de nova factura que dóna accés a l’habitatge de la planta superior. 
El primer pis compta amb una finestra balconera d’arc escarser sobre l’eix del portal i dues finestres a cada costat de la 
balconera, també d’arc escarser. 
La cornisa està lleugerament motllurada i acolorida de blanc, i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Arrebossament i acoloriment de la façana i de les obertures. També s'ha d'esmentar les reformes 
derivades de la divisió de la casa en diversos habitatges, amb l'obertura del portal lateral que dóna accés a 
la planta superior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 

Criteri Periode Cronologia Anys

Fonts bibliogràfiques Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 8642008



DENOMINACIÓ: Llarg, 102-104

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_410
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació dels usos actuals.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.
- AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí. Mallorca: Hora Nova, S.A.

OBSERVACIONS:

- La datació d'aquest habitatge és indirecta i prové de la informació que tenim sobre l'evolució urbana de Santa Maria i 
l'obertura de nous carrers. Concretament i gràcies a 'AAVV (2000). Guia dels pobles de Mallorca. Santa Maria del Camí' 
sabem que al 1929 es varen vendre els trasts que ocupen aquestes cases i que tanquen el pati de l'antic convent de Mínims 
pel carrer Llarg. Degué ser en aquesta època quan la casa es construí o modificà prenent l'aspecte actual.

ESTIL: popular

Pàgina 8652008



DENOMINACIÓ: Llarg, 102-104

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_410
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DENOMINACIÓ: Llarg, 102-104

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_410

Pàgina 8672008



DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_411
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Albert Borguny, sn

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, d'un cos d'alçat amb una façana sense més obertures que una portassa d'arc escarser amb els brancals 
i les dovelles de peces de marès. La coberta és de teula àrab. Els paraments del mur són de paredat en verd però molt 
erosionat.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures originals dels 
buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, 
aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Portassa-

Pàgina 8682008



DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_411

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_411

Pàgina 8702008



DENOMINACIÓ: Llarg, 95

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_412
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 14/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 95

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis), amb coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures en planta baixa 
i simètrica al primer pis.
La façana està arrebossada i acolorida de color rosat tènue, en la seva totalitat. Compta amb faixes verticals ressortides als 
dos laterals i dues línies d’imposta ressortides (entre les dues plantes i sota la cornisa), també acolorides del mateix color. Els 
emmarcaments de totes les obertures, ressortits, també es troben acolorits, presentant motllura decorativa als angles 
superiors. El sòcol està folrat de peces de pedra viva.
A la planta baixa, i desplaçat cap a la dreta respecte de l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat. 
El portal es troba flanquejat en ambdós costats per idèntiques finestres balconeres allindanades, amb barana de ferro. A 
l’extrem esquerre de la façana s’hi troba la portassa, d’arc escarser. 
El primer pis compta amb quatre petites finestres allindanades rectangulars, distribuïdes regularment al llarg de la façana. 
L’emmarcament d’aquestes quatre finestres presenta la mateixa motllura que la resta d’obertures als angles superiors, però, a 
més, presenta una motllura decorativa sota l’ampit.
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: L'acoloriment de tota la façana i el folre del sòcol pareixen relativament recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 95

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_412
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 8722008



DENOMINACIÓ: Llarg, 95

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_412

Pàgina 8732008



DENOMINACIÓ: Llarg, 93

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_413
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 14/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 93

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, construïda sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis), amb una coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i acolorida de color beix, mentre que els emmarcaments es troben també revestits i acolorits de 
blanc. El sòcol està folrat de peces petites i rectangulars decoratives, de pedra. 
A la planta baixa, i desplaçat cap a la dreta respecte de l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat i 
amb llindar de pedra viva. El portal es troba flanquejat per la dreta amb una portassa d’arc escarser, que té l’emmarcament 
acolorit de blanc, mentre que a l’esquerra del portal major hi ha un segon portal, de nova factura, que dóna accés a l’habitatge 
de la planta superior. Al costat dret de la façana una finestra allindanada rectangular completa les obertures de la planta baixa. 
El primer pis es troba presidit per un balcó, sobre l’eix del portal major, amb la peanya de ferro sostinguda per dues mènsules 
de ferro forjat, decorades amb espirals. Una porta balconera allindanada dóna accés al balcó, mentre que una finestra 
allindanada rectangular a cada costat del balcó completen les obertures d’aquest primer pis. 
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: El balcó es posterior a la construcció de la casa, quan també es degué ampliar la finestra de la planta 
baixa (mitjans segle XX). Recentment, s’ha acolorit la façana de bell nou.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 93

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_413
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Seria recomanable retirar la reixa de l'arc escarser de la portassa, que distorsiona la visual del conjunt.

ESTIL: popular

Instal·lacions-

Pàgina 8752008



DENOMINACIÓ: Llarg, 93

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_413
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DENOMINACIÓ: Clastra anterior de la casa del carrer Llarg 76 i 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_414
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 14/03/2008

PROTECCIÓ: B3

CLASSIFICACIÓ: Element arquitectònic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 76

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Jardí

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Petita clastra situada enfront de l’habitatge del carrer Llarg, 76, donat que la casa es troba uns metres reculada, més enrere 
que l’alineament del carrer. El tram central de la clastra, a manera de passadís que condueix al portal de la casa, té el trespol 
emmacat, fet a base de còdols. La resta de la clastra es troba coberta de ciment. 

La balustrada que tanca aquesta clastra és feta de balustres, ornamentada amb motius geomètrics.

INTERVENCIONS: Part de la clastra ha estat coberta amb ciment.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra sobre la clastra i/o la balustrada es proposen les següents 
proteccions:
La íntegra conservació dels elements en el seu lloc original, així com de la tècnica, dimensions, morfologia, 
materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada les característiques d’aquesta clastra i balustrada es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre 
l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació dels usos actuals

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Clastra-

Entorn modificat-
Erosió-
Obres privades-
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DENOMINACIÓ: Clastra anterior de la casa del carrer Llarg 76 i 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_414

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

La casa ha estat molt modificada i per això només s’aplica la protecció sobre la clastra i la balustrada.

ESTIL: popular

Estructures-

Consolidació-
Restauració-
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DENOMINACIÓ: Clastra anterior de la casa del carrer Llarg 76 i 

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_414
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DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_415
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Albert Borguny, sn

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc entre mitgeres, d'un cos d'alçat amb una façana sense més obertures que una portassa d'arc escarser amb els brancals 
i les dovelles de peces de marès. La coberta és de teula àrab. Els paraments del mur són de paredat en verd però molt 
erosionat.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures originals dels 
buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, 
aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Portassa-

Pàgina 8802008



DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_415

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 8812008



DENOMINACIÓ: Portassa

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_415

Pàgina 8822008



DENOMINACIÓ: Llarg, 62

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_416
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 14/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 62

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i 
porxo) i la coberta és en forma de teulada cap a la façana. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i 
presenta una disposició asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica al primer i segon pis.
La façana és de paredat comú amb el sòcol enllosat.
A la planta baixa, desplaçat cap a la dreta respecte de l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat, 
amb brancals de marès i dovelles regulars a la llinda, també de marès, i llindar de pedra. A l’esquerra del portal, hi ha una 
finestra allindanada rectangular, amb brancals i dovelles també de marès, i amb una barana baixa de ferro forjat.
En el primer pis, s’hi troben dues finestres allindanades rectangulars, distribuïdes simètricament, amb brancals i dovelles de 
marès. El porxo presenta dos finestrons apaïsats, amb emmarcament de marès.   
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: El sòcol s’ha folrat amb lloses.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 8832008



DENOMINACIÓ: Llarg, 62

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_416
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular

Pàgina 8842008



DENOMINACIÓ: Llarg, 62

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_416

Pàgina 8852008



DENOMINACIÓ: Llarg, 63-63a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_417
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 15/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 63-63a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, amb el buc entre mitgeres, de planta rectangular, que integra dos habitatges. Consta de dues alçades (planta 
baixa i primer pis), amb la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i acolorida de blanc, amb sòcol folrat de pedra viva. La façana compta amb una línia d’imposta 
horitzontal de marès, ressortida, que separa les dues alçàries existents. Totes les obertures, excepte les dues portasses, 
estan emmarcades amb marès ressortit o pedra de Santanyí.

A la planta baixa, hi trobam dos portals allindanats: un desplaçat cap a l’extrem dret de la façana, sota un dels dos balcons, 
que dóna accés a l’habitatge amb el número 63a, i un més al centre, que dóna accés a l’habitatge amb el número 63, del 
primer pis. Flanquejant el portal amb el número 63, hi ha dues finestres allindanades rectangulars, mentre que a la dreta del 
portal amb el número 63a s’obre una altra finestra allindanada rectangular, del mateix tipus. L’altre costat de la façana es troba 
ocupat per dues portasses, allindanades. Entre ambdues portasses hi torna a haver una altra finestra allindanada rectangular. 
El primer pis compta amb dos balcons amb la peanya motllurada de pedra de Santanyí, barana de ferro forjat i porta 
balconera allindanada que hi dóna accés en cada cas. Flanquejant cada balcó hi ha una finestra rectangular a cada costat, 
mentre que una altra finestra també rectangular a l’extrem esquerre de la façana completa les obertures d’aquesta planta. 
Els ampits de les finestres de baix són de pedra, igual que el sòcol, mentre que els ampits de les finestres del primer pis són 
del mateix material que els emmarcaments, motllurats.
La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portasses i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 8862008



DENOMINACIÓ: Llarg, 63-63a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_417

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

 - Aquesta casa és molt semblant i segueix l'esquema i tipologia que trobam a la casa del carrer Miquel Dolç, 5 (fitxa SMA_135 
del catàleg de patrimoni)

Pàgina 8872008



DENOMINACIÓ: Llarg, 63-63a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_417

Pàgina 8882008



DENOMINACIÓ: Llarg, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_418
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 15/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 60

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge (o en desús)

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i 
porxo) amb la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una disposició asimètrica de les obertures en planta 
baixa i simètrica al primer i segon pis.
La façana està arrebossada i esgrafiada imitant carreus, acolorida de groc. Presenta faixes verticals ressortides als dos 
laterals i dues línies d’imposta horitzontals (entre les plantes), ressortides i fetes de conglomerat. Totes les obertures 
presenten decoració en relleu, feta amb el mateix conglomerat, que emmarca i corona la seva part superior. El sòcol és de 
conglomerat de ciment i presenta dos trams: l’inferior, llis, i el superior, esgrafiat imitant peces de carreus. 
En planta baixa, el portal major s’obre en l’eix central de la façana, és allindanat i compta amb els brancals i llindar de pedra 
viva. A la dreta del portal major hi ha la portassa d’arc escarser, amb llindar de pedra viva i petits escopidors a la base. A 
l’esquerra del portal major una finestra allindanada rectangular completa les obertures d’aquesta planta. 
En el primer pis, coincidint amb l’eix central de la façana i sobre el portal major, hi ha el balcó, amb la peanya motllurada. El 
balcó compta amb barana de ferro forjat i s’hi accedeix mitjançant porta balconera allindanada. El balcó es troba flanquejat per 
una finestra allindanada rectangular a cada costat. 
El porxo compta amb tres petits finestrons d’arc escarser, distribuïts simètricament respecte l’eix central de la façana.
La cornisa és motllurada, i lobulada a la part més exterior de la volada. La coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre 
la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casal urbà-

Pàgina 8892008



DENOMINACIÓ: Llarg, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_418
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- La casa pateix risc d'alteració de la fesomia actual degut a l'aparent abandonament. Actualment es conserva en bon estat.
- La casa fou construïda, molt possiblement, dins el segle XIX, datació aproximada feta a partir d'alguns elements de la façana, 
com ara els brancals de pedra viva. Tot i això, l'aparença actual es remunta a reformes fetes dins el segle XX.

ESTIL: popular

Alteració de la fesomia original-

Pàgina 8902008



DENOMINACIÓ: Llarg, 60

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_418

Pàgina 8912008



DENOMINACIÓ: Llarg, 58-58a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_419
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 15/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 58-58a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX (construcció) - Segle XX (reform
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. A dia d’avui alberga dos habitatges. Consta de tres 
alçades (planta baixa, primer pis i segon pis) amb la coberta en forma de teulada cap a la façana. Presenta una disposició 
asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica al primer i segon pis.
La façana està arrebossada i acolorida de blanc. Presenta faixes verticals als dos laterals i dues línies d’imposta horitzontals 
(entre les plantes), acolorides de color ocre. Totes els emmarcaments de les obertures es troben revestits i acolorits del 
mateix color ocre, donant major unitat i simetria a la façana. El sòcol és de pedra viva. 
En planta baixa, el portal major s’obre en l’eix central de la façana. És allindanat i compta amb llindar de pedra, brancals de 
pedra viva i la resta de l’emmarcament ressortit, amb incisions profundes per tal d’imitar les dovelles. A la dreta de la façana hi 
ha la portassa, d’arc ansa-paner amb llindar i escopidors a la base, també de pedra viva. Al costat oposat de la façana hi 
trobam un fals emmarcament d’arc ansa-paner, idèntic amb el de la portassa, donant simetria a la planta baixa. A l’interior 
d’aquest fals emmarcament hi ha una finestra balconera allindanada, amb barana de ferro. Completant les obertures 
d’aquesta planta, es troba un portal lateral allindanat de nova factura, entre el portal major i la portassa, que dóna accés a les 
plantes superiors. 
En el primer pis, coincidint amb l’eix central de la façana i sobre el portal major, hi ha el balcó, amb la peanya motllurada i 
acolorida de color ocre. El balcó compta amb barana de ferro forjat i s’hi accedeix mitjançant porta balconera allindanada. El 
balcó es troba flanquejat amb una finestra allindanada rectangular a cada costat. 
El porxo compta amb tres petites finestres allindanades rectangulars, distribuïdes regularment en l’ample de la façana.
La cornisa és motllurada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Acoloriment recent de la façana, obertura del portal lateral a la dreta del portal major i col·locació d’un 
llindar nou al portal major. L'arrebosat i decoració de la part alta dels brancals i de la llinda del portal major 
també pareix fruit d'una reforma feta dins el segle XX. Possiblement al llarg de la història de l’edifici, s’ha 
augmentat el volum original en alçat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest casal, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la 
coberta.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casal urbà-

Pàgina 8922008



DENOMINACIÓ: Llarg, 58-58a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_419

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

- La casa fou construïda, molt possiblement, dins el segle XIX, datació aproximada feta a partir d'alguns elements de la façana, 
com ara els brancals de pedra viva. Informacions orals, provinents dels propietaris, corroboren aquesta idea.
- Tot i això, les reformes realitzades durant el segle XX són les que marquen l'aparença actual.

ESTIL: popular

Pàgina 8932008



DENOMINACIÓ: Llarg, 58-58a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_419

Pàgina 8942008



DENOMINACIÓ: Llarg, 58-58a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_419

Pàgina 8952008



DENOMINACIÓ: Llarg, 61-61a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_420
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 15/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 61-61a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casal urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. A dia d’avui alberga dos habitatges. Consta de tres 
alçades (planta baixa, primer pis i porxo) amb la coberta en forma de teulada de dues vessants. Presenta una disposició 
asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica a les plantes superiors.
La façana està tota arrebossada amb un conglomerat de color grisenc. Presenta faixes verticals als dos laterals, revestides 
amb el mateix conglomerat però d’un color més blanquinós. Totes les obertures presenten idèntic motiu decoratiu que corona 
el seu emmarcament, fet a base d’incisions curvilínies sobre el conglomerat de la façana que formen una U invertida revestida 
amb conglomerat de color blanquinós, que emmarca l’obertura. El sòcol és de conglomerat de ciment i presenta dos trams: 
l’inferior, llis, i el superior, esgrafiat imitant carreus. 
En planta baixa, el portal major s’obre en l’eix central de la façana, és allindanat i compta amb els brancals de pedra viva d’una 
peça i llindar, també de pedra viva. Flanquejant el portal hi ha una finestra allindanada a cada costat, la de l’esquerra més 
estreta i alta. A l’extrem dret de la façana, s’obre un portal lateral allindanat, de nova factura o construcció posterior a la resta 
de la façana. Un petit finestró a l’extrem esquerre completa les obertures d’aquesta planta. 
En el primer pis, coincidint amb l’eix central de la façana i sobre el portal major, hi ha el balcó, amb la peanya motllurada i 
revestida del mateix conglomerat grisenc. El balcó compta amb barana de ferro i s’hi accedeix mitjançant porta balconera 
allindanada. El balcó es troba flanquejat per una finestra balconera allindanada a cada costat, i per una finestra allindanada 
rectangular a cada extrem de la façana.
El porxo compta amb cinc petits finestrons rectangulars, distribuïts simètricament respecte l’eix central de la casa.
La cornisa és motllurada, revestida amb el mateix conglomerat grisenc, i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Obertura del portal lateral a l’extrem dret de la façana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques i la singularitat d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre 
l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casal urbà-

Pàgina 8962008



DENOMINACIÓ: Llarg, 61-61a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_420
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- L'origen d'aquesta casa es remunta al segle XIX, segons s'interpreta a partir d'alguns elements de la façana, com ara els 
brancals del portal de pedra viva.
- L'aparença actual, a nivell decoratiu i de revestiments, seria fruit possiblement de reformes posteriors, ja dins el segle XX. 
Segons informacions orals oferides pels mateixos propietaris, la façana presenta el mateix tipus de revestiment, i per tant la 
mateixa fesomia, fa més de 75 anys.

ESTIL: popular

Pàgina 8972008



DENOMINACIÓ: Llarg, 61-61a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_420

Pàgina 8982008



DENOMINACIÓ: Llarg, 61-61a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_420

Pàgina 8992008



DENOMINACIÓ: Llarg, 56

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_421
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 19/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 56

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular i façana molt estreta. Consta de tres alçades 
(planta baixa, primer pis i porxo) amb la coberta en forma de teulada cap a la façana. Presenta una disposició asimètrica de 
les obertures en planta baixa i simètrica a les plantes superiors.
La façana està arrebossada i esgrafiada imitant carreus, amb un sòcol diferenciat, folrat de marbre. Tots els emmarcaments 
de les obertures també es troben arrebossats, i esgrafiats imitant dovelles a la llinda, sense diferenciació amb la fesomia de la 
resta de la façana. 
En planta baixa i desplaçat cap a l’esquerra de l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat. 
Flanquejant el portal hi ha una finestra allindanada rectangular a l’esquerra.
El primer pis es troba presidit per un balcó que pràcticament ocupa tot l’ample de la façana. Té la peanya de ferro, barana de 
ferro molt senzilla i dues portes balconeres allindanades que hi donen accés. 
El porxo compta amb dos petits finestrons rectangulars, distribuïts simètricament respecte l’eix central de la façana.
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: El folre del sòcol no és original. El balcó també seria una incorporació tardana.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9002008



DENOMINACIÓ: Llarg, 56

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_421
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Marratxí: Ajuntament de 
Santa Maria.

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular

Erosió-

Estructures-
Revestiments-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 9012008



DENOMINACIÓ: Llarg, 56

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_421

Pàgina 9022008



DENOMINACIÓ: Llarg, 54

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_422
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 19/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 54

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i coberta en forma de teulada cap a la façana. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una 
disposició asimètrica de les obertures en planta baixa i simètrica al primer pis.
La façana és de paredat comú, amb sòcol de conglomerat de ciment. 
A la planta baixa i desplaçat cap a l’esquerra de l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat, amb 
brancals de marès encastat i dovelles a la llinda, també de marès, conservant-se llindar de pedra viva. A la dreta, finestra 
allindanada rectangular amb emmarcament de marès i dovelles a la llinda.
En el primer pis, distribuïdes regularment, s’hi troben dues finestres rectangulars, amb emmarcament de marès i llinda d’una 
sola peça. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Aplicació de conglomerat de ciment al sòcol.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9032008



DENOMINACIÓ: Llarg, 54

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_422

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular

Pàgina 9042008



DENOMINACIÓ: Llarg, 54

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_422

Pàgina 9052008



DENOMINACIÓ: Llarg, 50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_423
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 19/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 50

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i coberta en forma de teulada cap a la façana. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una 
disposició simètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, amb el tram del sòcol que presenta menys morter entre les pedres. 
A la planta baixa i en l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat, amb brancals de marès encastat i 
dovelles a la llinda, també de marès, conservant-se llindar de pedra viva. Flanquejant el portal, una finestra allindanada 
rectangular a cada costat, amb brancals de marès i dovelles a la llinda, també de marès. Un finestró quadrangular obert sota 
la finestra de l’esquerra de la planta baixa connecta amb el celler o soterrani de la casa, per tal d’aportar-hi claror.
En el primer pis, distribuïdes regularment, s’hi troben tres finestres rectangulars amb brancals de marès i llinda d’una sola 
peça, també de marès. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9062008



DENOMINACIÓ: Llarg, 50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_423
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular

Pàgina 9072008



DENOMINACIÓ: Llarg, 50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_423

Pàgina 9082008



DENOMINACIÓ: Llarg, 50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_423

Pàgina 9092008



DENOMINACIÓ: Llarg, 37

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_424
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 19/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 37

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular i façana molt estreta. Consta de tres alçades 
(planta baixa, primer pis i porxo) i coberta en forma de teulada cap a la façana. La casa està construïda seguint la tècnica de 
pedra en verd i presenta una única obertura per alçada, situades totes en l’eix central de la façana.
La façana és de paredat comú sense sòcol ni faixes. 
A la planta baixa s’obre el portal d’accés a la casa, allindanat, amb emmarcament original de marès, que ha estat revestit i del 
què només se’n veuen algunes peces als laterals.
En el primer pis, sobre el porta, s’hi troba una finestra allindanada rectangular, amb brancals de marès i llinda d’una sola 
peça, també de marès, i ampit de marès motllurat.
El porxo té un finestró d’arc escarser, amb emmarcament de marès i ampit fet amb una peça de marès ressortida molt prima.
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Arrebossat de l’emmarcament del portal principal.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9102008



DENOMINACIÓ: Llarg, 37

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_424
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular

Pàgina 9112008



DENOMINACIÓ: Llarg, 37

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_424

Pàgina 9122008



DENOMINACIÓ: Llarg, 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_425
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 19/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 36

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i coberta en forma de teulada cap a la façana. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una 
disposició simètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú i no presenta sòcol ni faixes. 
A la planta baixa i en l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat. El portal tenia originalment 
l’emmarcament amb brancals i dovelles de marès, però a dia d’avui es troba revestit, revestiment que deixa veure part 
d’aquest emmarcament original. Flanquejant el portal, una finestra allindanada rectangular a cada costat, amb brancals de 
marès i dovelles a la llinda, també de marès.
En el primer pis, arrenglerat amb el portal, s’obre una finestra balconera allindanada que té els brancals i les dovelles de la 
llinda de marès, i barana. Simètricament, a cada costat hi ha una finestra allindanada rectangular, també amb l’emmarcament 
de marès. 
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: L’emmarcament del portal major ha estat arrebossat recentment, i possiblement també reduït en quant a 
dimensions.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9132008



DENOMINACIÓ: Llarg, 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_425
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: Llarg, 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_425

Pàgina 9152008



DENOMINACIÓ: Llarg, 34

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_426
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 22/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 34

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis), amb coberta en forma de teulada cap a la façana. Presenta una disposició simètrica de les obertures en tota la façana.
La façana està arrebossada i acolorida de rosat. Presenta faixes verticals ressortides als dos laterals i dues línies d’imposta 
ressortides (entre les dues plantes i sota la cornisa), acolorides d’ocre. Totes les obertures tenen l’emmarcament arrebossat i 
ressortit, acolorit igual que faixes i línies d’imposta, esgrafiat imitant dovelles i amb una petita motllura als angles superiors de 
l’emmarcament. El sòcol està arrebossat, amb incisions i esgrafies de motius geomètrics.
En planta baixa, en l’eix central de la façana, s’obre el portal major, allindanat i molt senzill. Flanquejant el portal, hi ha una 
finestra allindanada rectangular a cada costat. 
En el primer pis, coincidint amb l’eix central de la façana i sobre el portal major, s’alça el balcó, amb la peanya motllurada, 
barana de ferro i una porta balconera que hi dóna accés. El balcó es troba flanquejat per una finestra allindanada rectangular 
a cada costat, més petites que les de la planta baixa.
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Tant el balcó com el sòcol i els revestiments en general, són fruit d'una reforma realitzada ben entrat el 
segle XX.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta 
original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 34

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_426
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Tot i que la casa degué ser construïda dins el segle XIX, com la majoria de cases d'aquest tram del carrer Llarg, durant el 
segle XX es va reformar, incorporant-se el balcó, l'arrebossat del sócol i la decoració en general dels revestiments.
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DENOMINACIÓ: Llarg, 34

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_426

Pàgina 9182008



DENOMINACIÓ: Llarg, 30 i 28-28a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_427
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 22/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 30 i 28-28a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Finals segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt urbà format per dues cases confinants, que integraven originalment una única casa. Ambdues cases estan 
construïdes sobre buc entre mitgeres, de planta rectangular. Tots dues tenen el mateix volum d’alçada i compten amb dues 
plantes (planta baixa i primer pis o porxo) i coberta en forma de teulada cap a la façana. El conjunt està construït seguint la 
tècnica de pedra en verd, amb disposició asimètrica de les obertures en cada habitatge. 
La façana del conjunt és de paredat comú, amb molta acumulació de morter. 
La casa de l’esquerra del conjunt, corresponent amb l’habitatge amb el número 30, presenta el sòcol i els emmarcaments de 
les finestres de la planta baixa arrebossats. Al lateral dret d’aquest casa s’obre el portal d’accés, allindanat i molt senzill, que 
podria haver estat obert en produir-se la divisió de la casa original en les dues cases existents. A l’esquerra del portal s’hi 
troba una finestra allindanada rectangular, també senzilla i amb emmarcament arrebossat, que deixa entreveure a la part 
superior l’emmarcament original de marès. En el primer pis, sobre la finestra inferior, hi ha l’única obertura d’aquesta planta, 
una finestra rectangular emmarcada de marès, amb llinda d’una sola peça. 
La casa de la dreta del conjunt es correspon amb els habitatges amb els números 28 i 28a. Al costat esquerre de la planta 
baixa hi trobam el portal d’accés (amb el número 28a), que podria haver estat el portal major de la casa original conjunta, 
prèvia divisió. Aquest portal presenta l’emmarcament parcialment arrebossat que no cobreix completament l’emmarcament 
original, fet amb la base dels brancals de pedra viva, i la resta de brancals i dovelles de marès. A la dreta d’aquest portal hi ha 
una finestra allindanada rectangular, amb emmarcament de marès, i un portal lateral de nova factura (núm. 28), que dóna 
accés al pis superior. Al primer pis, dues finestres rectangulars petites, amb brancals i llinda d’una sola peça, també de 
marès. 
La cornisa, que no presenta separació entre les dues cases, és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: Les dues cases que integren aquesta fitxa són el resultat de la divisió d’una sola casa, que es partí per la 
meitat. De resultes d’aquesta divisió, s’aixecà paret mitgera entre ambdues cases i possiblement s’obrí el 
portal que dóna accés a la casa amb el número 30, perquè cada casa comptés amb portal propi. Aquesta 
divisió es realitzà al voltant dels anys 50 del segle XX, segons informacions dels propietaris.
Posteriorment, s’ha realitzat l’arrebossat del sòcol i dels emmarcaments de la planta baixa de la casa amb 
el núm. 30, i l’obertura del portal lateral que duu el número 28.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquests habitatges, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma 
necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic. 
Per a la resta dels edificis es proposen les següents proteccions:
En la façana de cadascuna de les cases s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els 
materials, les estructures originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Entorn urbà-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 30 i 28-28a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_427
originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada original, ni l’afegit de volums 
sobre les cobertes.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest conjunt d’habitatges, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre 
l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Les dues cases que integren aquesta fitxa formaven part d’una casa conjunta, que es va fragmentar. Aquesta informació 
prové d’un dels propietaris i es degué produí, segons aquestes fonts, entorn dels anys 50 del segle XX.
- Les dues cases podrien ser el resultat d’una fragmentació anterior, respecte de l’habitatge del carrer Llarg 32 (amb fitxa 
SMA_120 al catàleg patrimoni de Santa Maria del Camí).

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 30 i 28-28a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_427

Pàgina 9212008



DENOMINACIÓ: Llarg, 30 i 28-28a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_427

Pàgina 9222008



DENOMINACIÓ: Llarg, 30 i 28-28a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_427

Pàgina 9232008



DENOMINACIÓ: Portal de la casa del carrer Llarg, 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_428
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 22/03/2008

PROTECCIÓ: B3

CLASSIFICACIÓ: Element arquitectònic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 26

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Portal pertanyent a l’habitatge situat al carrer Llarg 26, allindanat, i que compta amb tot l’emmarcament de marès. La part més 
baixa de la base dels brancals és de pedres i morter, substituïda més amunt per peces de marès bastant regulars, sobre les 
quals descansa la llinda, feta amb dovelles de marès de poc regràs i totalment regulars.

INTERVENCIONS: No se'n observen al portal, però si a la resta de l'habitatge, que no queda inclòs a la fitxa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra sobre el portal es proposen les següents proteccions:
La íntegra conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la tècnica, dimensions, morfologia, 
materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquest portal es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests 
tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació dels usos actuals

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Deficient

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Portal forà-

Entorn modificat-
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DENOMINACIÓ: Portal de la casa del carrer Llarg, 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_428
PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

La protecció afecta exclusivament al portal. Això es deu a que la casa ha estat molt modificada i no conserva cap altre interès 
patrimonial que no sigui el portal. L’element protegit pertany a un habitatge construït sobre un buc rectangular que fa cap de 
cantó, amb la façana arrebossada i de dues alçades.

ESTIL: popular
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DENOMINACIÓ: Portal de la casa del carrer Llarg, 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_428

Pàgina 9262008



DENOMINACIÓ: Llarg, 17-17a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_429
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 24/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 17-17a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc que fa cap de cantó, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, 
primer pis i porxo) i la coberta és en forma de teulada de dues vessants. Presenta una disposició simètrica de les obertures 
en tota la façana.
La façana principal està arrebossada i acolorida de groc. Presenta faixa vertical al lateral esquerre acolorida de blanc, 
coincident amb el xamfrà. Totes les obertures presenten l’emmarcament també arrebossat, lleugerament ressortit i acolorit de 
blanc. El sòcol està folrat de pedra. 
En planta baixa, en l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, d’arc deprimit convex molt rebaixat i llindar de 
pedra. A l’esquerra del portal major s’hi troba un portal lateral, allindanat, també amb llindar de pedra. Guardant simetria amb 
aquest, a la part dreta de la façana hi ha una finestra balconera allindanada, amb barana de ferro. 
En el primer pis, coincidint amb l’eix central de la façana i sobre el portal major, s’alça el balcó, amb la peanya motllurada. 
Aquest compta amb barana de ferro forjat i s’hi accedeix mitjançant porta balconera allindanada. Flanquejant el balcó, s’obre 
una finestra balconera a cada costat, amb barana de ferro. 
El porxo compta amb tres petits finestrons rectangulars, de forma apaïsada, distribuïts simètricament respecte l’eix central de 
la façana.
La cornisa és lobulada, acolorida de blanc, i la coberta és de teula àrab.
Sobre la coberta s’hi ha construït una tribuna o terrat, fet d’obra, que sobresurt enmig de la teulada.

Façana lateral:
La façana lateral està recoberta amb el mateix revestiment i presenta el mateix estil i colors que la façana principal. Les 

obertures que s’hi obrin són anàrquiques en quant a distribució i irregulars en quant a tamany.

INTERVENCIONS: Tant el folre del sòcol com el balcó són fruit de modificacions recents. 
L’obertura del portal lateral i la construcció d’un terrat o tribuna sobre la coberta de teules és també recent.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest habitatge, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària 
de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portals i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original o 
alterada.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 17-17a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_429
INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Tot i que la casa degué ser construïda dins el segle XIX, l'aparença actual de façana es remunta a reformes fetes ja entrat el 
segle XX: balcó, tipologia de les obertures, etc.

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-
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DENOMINACIÓ: Llarg, 17-17a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_429
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DENOMINACIÓ: Llarg, 17-17a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_429

Pàgina 9302008



DENOMINACIÓ: Llarg, 22

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_430
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 24/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 22

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX - principis segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de tres alçades (planta baixa, primer pis i 
porxo) i la coberta és en forma de teulada cap a la façana. La casa està construïda seguint la tècnica de pedra en verd i 
presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana és de paredat comú, sense sòcol diferenciat, i amb faixes verticals de marès encastat als laterals només visibles a 
l’alçada del porxo. 
A la planta baixa, desplaçat a la part esquerra de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat, amb brancals de 
marès i dovelles regulars a la llinda, també de marès, i llindar de pedra. A la dreta d’aquest, hi ha una finestra allindanada 
rectangular, també amb tot l’emmarcament de marès, en forma de dovelles a la llinda. 
En el primer pis, arrenglerat amb el portal, hi ha una finestra balconera allindanada amb emmarcament de marès, flanquejada 
per la dreta amb una altra finestra allindanada rectangular, amb el mateix tipus d’emmarcament. 
El porxo presenta dos finestrons rectangulars, distribuïts regularment, amb emmarcament de marès i llinda d’una sola peça.   
La cornisa és llisa i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS:

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquesta casa, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9312008



DENOMINACIÓ: Llarg, 22

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_430
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

ESTIL: popular

Pàgina 9322008



DENOMINACIÓ: Llarg, 22

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_430

Pàgina 9332008



DENOMINACIÓ: Llarg, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_431
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 24/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 20

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i primer 
pis) i la coberta és en forma de teulada cap a la façana. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana està arrebossada i acolorida de blanc, però els revestiments es troben en mal estat. Compta amb faixes verticals 
als dos laterals i línia d’imposta entre plantes acolorides d’ocre. Els emmarcaments de totes les obertures també es troben 
revestits i acolorits amb el mateix color que les faixes. El sòcol està folrat de pedra viva. 
A la planta baixa, en l’eix central de la façana, s’obre el portal major de la casa, allindanat, amb brancals de pedra viva d’una 
peça i la resta de l’emmarcament revestit. A l’extrem dret de la façana hi ha la portassa, d’arc ansa-paner. A l’altre costat de la 
façana una finestra allindanada rectangular completa les obertures d’aquesta planta. 
El primer pis compta amb tres finestres allindanades rectangulars, distribuïdes regularment en l’ample de la façana, totes 
amb l’emmarcament revestit. Totes tres finestres tenen l’ampit lleugerament motllurat. 
La cornisa és lobulada i la coberta és de teula àrab.

INTERVENCIONS: El sòcol s’ha folrat amb peces regulars de pedra viva.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal, portassa i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la 
construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la 
coberta original.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 9342008



DENOMINACIÓ: Llarg, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_431
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- Mal estat dels revestiments i acoloriments.
- La datació és global aproximada, feta a partir d'alguns elements de la façana, com ara els brancals de pedra viva, i de la 
tipologia de casa.

ESTIL: popular

Erosió-

Revestiments-

Consolidació-
Restauració-

Pàgina 9352008



DENOMINACIÓ: Llarg, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_431

Pàgina 9362008



DENOMINACIÓ: Llarg, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_431

Pàgina 9372008



DENOMINACIÓ: Llarg, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_432
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 24/03/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Llarg, 6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX (constr.) - reformat al segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge urbà, construït sobre un buc que fa cap de cantó, de planta rectangular. Consta de dues alçades (planta baixa i 
primer pis), i acaba amb un terrat com a coberta a la façana principal i amb teulada a part de la façana lateral. La casa està 
construïda seguint la tècnica de pedra en verd i presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La façana principal és de paredat comú, amb faixa encastada vertical al lateral dret, coincident amb el xamfrà. L’alçada actual 
d’aquesta part de la casa no és l’original, ja que tota la casa tenia la mateixa alçada que ara té la part dreta de la façana lateral. 
Així, doncs, és el resultat d’un aixecament del volum, que afectà només una part de la casa, realitzat durant el segle XX i 
visible per una diferenciació entre el parament de la part baixa i el del tram nou. 
A la planta baixa de la façana principal, desplaçat a la part dreta, s’obre el portal major de la casa, allindanat, amb brancals de 
marès i dovelles regulars a la llinda, també de marès, i llindar de pedra. A l’esquerra del portal hi ha una finestra allindanada 
rectangular, també amb tot l’emmarcament de marès, en forma de dovelles a la llinda. Destaca en aquesta planta de la façana 
principal les filades de carreus que substitueixen el paredat comú entre el portal i la finestra.
En el primer pis, hi ha una finestra balconera allindanada amb emmarcament de marès, que és posterior a la construcció 
original de l’edifici.
Per sobre d’aquesta finestra balconera, una imposta horitzontal motllurada, a mode de cornisa, separa el primer pis de l’espai 
que es correspon amb el terrat.
La coberta, en forma de terrat en aquesta part de la casa, es troba defensada per un ampit o barana, feta de filades de 
carreus arrebossats.  

El xamfrà és de carreus encastats.
Façana lateral: 
La façana lateral, que dóna al carrer Lluc Mesquida, presenta el mateix parament i materials que la façana principal, però 

presenta dues parts diferenciades: la de l’esquerra, amb la mateixa alçada que la façana principal, acabada en terrat; i la de la 
dreta, que conserva l’alçada original de l’edifici, acabada amb una cornisa lobulada i coberta de teula àrab.

En la planta baixa del cos de l’esquerra hi ha un portal allindanat condemnat, amb emmarcament de marès. Al cos de la 
dreta hi ha una finestra allindanada oberta dins l’emmarcament condemnat d’un portal, i una altra finestra allindanada 
rectangular, amb emmarcament de marès.

Al primer pis, una finestra rectangular s’obre en el cos de l’esquerra, mentre que el cos de la dreta compta amb dues petites 
finestres rectangulars, amb emmarcament de marès i ampit de marès ressortit, col·locat en pla.

INTERVENCIONS: Aixecament de l’alçada original de la casa, només aplicada sobre la meitat del buc, substituint-se la 
coberta de teules d’aquesta part per un terrat. Com a conseqüència d’aquest aixecament, s’aplicaren 
alguns canvis en façanes: ampliació de la finestra del primer pis de la façana principal, condemna d’alguns 
portals a la façana lateral i obertura de dues finestres, una dins un dels portal condemnats.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Obres de reforma Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 9382008



DENOMINACIÓ: Llarg, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_432
DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals de portal i finestres, així com les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. 
Tampoc s’ha de permetre una nova elevació de l’alçada de la façana, ni l’afegit de volums sobre la coberta.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquesta casa, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a 
l'estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element 
patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia, visual o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

- La reforma en la què s'aixecà el volum en alçat d'una part de l'habitatge es realitzà cap a mitjans del segle XX, segons els 
elements constructius utilitzats.
- El cos de la dreta de la façana lateral és el que conserva més elements de la casa original.

ESTIL: popular

Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Pàgina 9392008



DENOMINACIÓ: Llarg, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_432

Pàgina 9402008



DENOMINACIÓ: Llarg, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_432

Pàgina 9412008



DENOMINACIÓ: Llarg, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_432

Pàgina 9422008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Mossèn Joan Vich, 6-8-10-12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_433
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossèn Joan Vich, 6-8-10-12

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tirada de quatre cases ubicades entre mitgeres (la que es troba en el número 12 fa capdecantó), de buc rectangular, realitzat 
en paredament en verd. Alçat de dos cossos i coberta a dues vessants.
FAÇANES: Les façanes es troben arrebossades i presenten un sòcol de rajoles blaves (número 6), arrebossat (número 8 i 
10) i pedra viva. Totes elles presenten portals i finestres de llinda, situats de manera simètrica als números 6, 10 i 12, mentre 
el número 8 presenta una portassa de llinda que distorsiona la planta baixa. Les vivendes situades al número 8, 10 i 12 
presenten una finestra balconera a la planta baixa, mentre que la que ocupa el número 6 en presenta dues. En quant al primer 
pis, el número 6 presenta dues finestres més una finestra balconera; el número 8 presenta tres finestres; els números 10 i 12 
presenten dues finestres. Aquelles obertures situades en el número 10 presenten ampit motllurat de caires escairats i 
motllura de filet.
INTERIOR: L’interior no es descriu perquè no presenta interés

INTERVENCIONS: La façana del número 8 es troba reformada recentment

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic. Cal preservar els ampits de la vivenda número 8.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Estructures Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Entorn urbà-

Pàgina 9432008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Mossèn Joan Vich, 6-8-10-12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_433
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000) en el que es començaren a edificar 
cases a partir de 1674 (actual carrer Josep Calafat) emperò el tram corresponent al Carrer Mossèn Joan Vich pugui ser 
posterior. La rectoria en concret és de 1853.
Estil popular

Erosió-

No s'aprecien-

Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9442008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Mossèn Joan Vich, 6-8-10-12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_433

Pàgina 9452008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Mossèn Joan Vich, 6-8-10-12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_433

Pàgina 9462008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Mossèn Joan Vich, 6-8-10-12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_433

Pàgina 9472008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Mossèn Joan Vich, 16-18-20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_434
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossèn Joan Vich, 16-18-20

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tirada de tres cases ubicades entre mitgeres de buc rectangular, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos i 
coberta a dues vessants.
FAÇANES: Les façanes es troben arrebossades i presenten un sòcol de ciment (números 16 i 20) i de pedra viva (número 
18). Totes elles presenten portals i finestres de llinda –excepte la portassa del número 20 que és d’arc rodó- i es troben 
situats de manera simètrica tot i que presenten algunes distorsions com la portassa del número 16, el portal d’accés al primer 
pis del número 18 i la portassa del número 18. La casa situada en el número 16 presenta portal, portassa i dues finestres a la 
planta baixa així com quatre finestres en el primer pis. En el número 18 hi ha portal d’accés al primer pis, portal forà i dues 
finestres balconeres a la planta baixa, mentre el primer pis presenta dues finestres més una altra finestra balconera. El 
número 18 presenta dues finestres més portal forà i portassa d’arc rodó, i dues finestres en el primer pis. Aquestes obertures 
no presenten ampits ressortits.
INTERIOR: L’interior no es descriu perquè no presenta interés.

INTERVENCIONS: Reformes diverses

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic. Cal preservar les finestres de la vivenda número 20.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Estructures Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Entorn urbà-

Pàgina 9482008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Mossèn Joan Vich, 16-18-20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_434

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000) en el que es començaren a edificar 
cases a partir de 1674 (actual carrer Josep Calafat) emperò el tram corresponent al Carrer Mossèn Joan Vich pugui ser 
posterior. La rectoria en concret és de 1853.
Estil popular

Erosió-
Obres privades-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9492008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Mossèn Joan Vich, 16-18-20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_434

Pàgina 9502008



DENOMINACIÓ: Son Crespí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_435
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossèn Joan Vich, 15

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, realitzat en paredament en verd. Alçat d’un cos i coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana és de paredat comú, sense sòcol ni arrebossat. Presenta portal de llinda, adovellat, i dues finestres 
balconeres, situades a banda i banda del portal.
INTERIOR: L’interior no es descriu perquè no presenta interés.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes a nivell de la seva façana

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Estructures Contemporani Segle XX

Casa urbana-

Pàgina 9512008



DENOMINACIÓ: Son Crespí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_435
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000) en el que es començaren a edificar 
cases a partir de 1674 (actual carrer Josep Calafat) emperò el tram corresponent al Carrer Mossèn Joan Vich pugui ser 
posterior. La rectoria en concret és de 1853.
Segons l'actual propietària, la va fer construir la seva padrina (aproximadament a finals del segle XIX o principis del XX)
Estil popular

Erosió-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9522008



DENOMINACIÓ: Son Crespí

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_435

Pàgina 9532008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 3-5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_436
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 3-5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporània

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tirada de dues cases ubicades entre mitgeres de buc rectangular, realitzades en paredament en verd. Alçat de dos cossos i 
coberta a dues vessants.
FAÇANES: La façana del número 3 es troba referida en color crema i presenta un sòcol de ciment mallorquí, mentre que la 
que ocupa el número 5 conserva paredat comú vist, i sense sòcol. Totes dues presenten obertures de llinda, concretament el 
número 3 –que es troba molt alterat- presenta portal de llinda d’accés al primer pis, una portassa de llinda i una altra amb arc 
ansa paner i escopidors en els brancals, tot això a la planta baixa; en el primer pis mostra tres finestres rectangulars i de 
llinda, una d’elles balconera. El número 5 presenta portal de llinda i una finestra balconera a la planta baixa, i una  finestra 
balconera en el primer pis. Totes les obertures es troben situats de manera asimètrica respecte a l’eix de cada façana. 
Aquestes obertures no presenten ampits ressortits.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes a nivell de la seva façana

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Entorn urbà-

Pàgina 9542008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 3-5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_436

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000
Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000) que apareix documentat a un inventari 
de carrers de 1817.
Segons Ordines, 2007: 134): "Es tracta d'un carrer on abunden les cases que daten del segle XIX"

Estil popular

Erosió-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9552008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 3-5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_436

Pàgina 9562008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 20-22-24

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_437
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 20-22-24

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tirada de tres cases ubicades entre mitgeres de buc rectangular, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos i 
coberta a dues vessants.
FAÇANES: Les façanes dels números 22 i 24 es troben arrebossades i tenen sòcol de pedra viva, emperò la del número 20 
mostra encara el paredat comú, sense sòcol. Totes elles presenten obertures de llinda, concretament el portal i una finestra 
en el primer pis, a més la situada en el número 22 té una finestra balconera, també de llinda. Totes les obertures es troben 
situats de manera simètrica respecte a l’eix de cada façana. Aquestes obertures no presenten ampits ressortits.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Reformes diverses.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Entorn urbà-

Pàgina 9572008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 20-22-24

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_437

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000
Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000) que apareix documentat a un inventari 
de carrers de 1817.
Segons Ordines, 2007: 134): "Es tracta d'un carrer on abunden les cases que daten del segle XIX"
Estil popular

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9582008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 20-22-24

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_437

Pàgina 9592008



DENOMINACIÓ: Baronia de Terrades, 29-29a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_438
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 29

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos i coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana es troba arrebossada i presenta faixes acolorides grogues, amb sòcol de ciment mallorquí. La planta 
baixa presenta dos portals de llinda, portassa d’arc ansa paner i dues finestres balconeres, situades a banda i banda dels 
portals de llinda. En el primer pis, s’obren quatre finestres rectangular i de llinda, amb un ampit de bloc de pedra sense 
treballar, i en el centre de la façana hi ha una finestra balconera. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Construcció Contemporani Segle XIX

Casal urbà-

Pàgina 9602008



DENOMINACIÓ: Baronia de Terrades, 29-29a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_438

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000
Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000) que apareix documentat a un inventari 
de carrers de 1817.
Segons Ordines, 2007: 134): "Es tracta d'un carrer on abunden les cases que daten del segle XIX"
Estil popular

Erosió-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
Restauració-

Pàgina 9612008



DENOMINACIÓ: Baronia de Terrades, 29-29a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_438

Pàgina 9622008



DENOMINACIÓ: Baronia de Terrades, 32

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_439
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 32

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos i coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana presenta paredat comú, sense sòcol ni arrebossat. La planta baixa presenta portal de llinda, amb 
dovelles, i dues finestres rectangulars, també de llinda. En el primer pis s’obren tres finestres, també rectangulars i de llinda. 
A continuació d’aquesta estructura es troba un cos de portassa, d’una sola planta, amb portassa d’arc rodó, sense més 
obertures.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Sembla rehabilitada no fa gaire temps, perquè es troba en bon estat de conservació.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9632008



DENOMINACIÓ: Baronia de Terrades, 32

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_439

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000
Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000) que apareix documentat a un inventari 
de carrers de 1817.
Segons Ordines, 2007: 134): "Es tracta d'un carrer on abunden les cases que daten del segle XIX"
Estil popular

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9642008



DENOMINACIÓ: Baronia de Terrades, 32

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_439

Pàgina 9652008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 36-38

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_440
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 36-38

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tirada de dues cases ubicades entre mitgeres de buc rectangular, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos i 
coberta a dues vessants.
FAÇANES: La façana del número 36 presenta sòcol de ciment mallorquí i es troba referida en color blanc, presentant faixes 
acolorides horitzontals de color groc. La façana del número 38, en canvi, conserva el paredat comú, sense referir, i no 
presenta tampoc sòcol.
Ambdues presenten obertures de llinda, excepció feta per la portassa del número 36 que és d’arc rodó. El número 36 
presenta concretament portal de llinda, l’esmentada portassa i una finestra balconera a la planta baixa, mentre en el primer pis 
hi ha tres finestres rectangulars i de llinda, i una finestra balconera damunt el portal forà, situades totes elles en posició 
simètrica respecte de l’eix de la façana. En el número 38 en canvi, hi ha portal forà i portassa de llinda (que sembla oberta 
recentment) i dues finestres rectangulars, de llinda, a la planta baixa, així com quatre finestres rectangulars i de llinda en el 
primer pis. Aquestes obertures no presenten ampits ressortits.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Diverses reformes

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Entorn urbà-

Pàgina 9662008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 36-38

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_440
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000
Ordinas Marcé, Gabriel (coord): Guia patrimonial del Raiguer, Mancomunitat del Raiguer, 2007: 134

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)
Segons Ordines, 2007: 134): "Es tracta d'un carrer on abunden les cases que daten del segle XIX"
Estil popular

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9672008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 36-38

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_440

Pàgina 9682008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Baronia de Terrades, 36-38

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_440

Pàgina 9692008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Sol, 4-6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_441
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sol, 4-6

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tirada de dues cases ubicades entre mitgeres de buc rectangular, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos i 
coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana del número 4 es troba referida en color assalmonat, amb faixes acolorides de tonalitat ataronjada i sòcol 
de ciment mallorquí. A la planta baixa s’obren la portassa, el portal d’accés al primer pis, el portal principal i dues finestres 
rectangulars, obertures totes elles de llinda. El primer pis presenta quatre finestres, una d’elles balconera, totes de llinda. Les 
obertures es troben situades de manera simètrica respecte de l’eix de la façana.
La façana del número 6 presenta paredat comú sense sòcol ni arrebossat. La planta baixa presenta portal i portassa d’arc 
rebaixat ansa-paner i una finestra balconera, de llinda. En el primer pis s’obren 4 finestres rectangulars i de llinda amb un bloc 
de pedra sense treballar a mode d’ampit. Les obertures es troben situades de manera simètrica respecte de l’eix de la façana.
INTERIORS: No ha estat possible accedir als interiors. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Entorn urbà-

Pàgina 9702008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Sol, 4-6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_441

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada al barri de Sa Tanca, aquest carrer es va començar a urbanitzar a partir de 1674 (Canyelles et al, 2000)
Segons un inventari de la vila de 1895, l'any 1817 el carrer comptava ja amb vuit vivendes.

Erosió-
Obres privades-

Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9712008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Sol, 4-6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_441

Pàgina 9722008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases Sol, 4-6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_441

Pàgina 9732008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_442
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: c/Paborde Jaume, 18 cantonada c/Llarg, 1

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular entre mitgeres, fent cantonada en el carrer Paborde Jaume 18 amb el Carrer Llarg, 1, de dos cossos d’alçat: 
planta baixa i primer pis. Presenta una articulació simètrica de les obertures de la façana del carrer Llarg, mentre que en el 
carrer Paborde Jaume les que són al primer pis presenten una articulació asimètrica.
FAÇANA: Parament arrebossat, sòcol de pedra viva i faixes acolorides emmarcant les obertures. La coberta és de teula àrab. 
En el cas de la façana del carrer Llarg, 1, la planta baixa té portal de llinda i dues finestres balconeres; el primer pis presenta 
tres finestres balconeres, una de les quals presenta peanya de pedra i barana de ferro forjat.
En el cas de la façana del carrer Paborde Jaume, presenta portal de llinda, portassa d’arc escarser, i en el primer pis tres 
finestres, una de les quals és balconera
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segles XVIII-XIX

Casa urbana-

Escopidor de pedra-

Pàgina 9742008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_442

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9752008



DENOMINACIÓ: Paborde Jaume, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_442

Pàgina 9762008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 47

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_443
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 47

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos amb coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana presenta paredat comú, arrebossat, amb sòcol de ciment mallorquí. Presenta portal forà de llinda, i dues 
finestres rectangulars, també de llinda així com una portassa d’arc escarser. En el primer pis hi ha tres finestres rectangular 
així com una finestra de paller, rectangular. 
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: És probable, però no es poden datar.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9772008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 47

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_443
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Poc danyat

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)

Erosió-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9782008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 47

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_443

Pàgina 9792008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 59

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_444
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 59

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos amb coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana presenta paredat comú, estucat en color cru amb faixes horitzontals acolorides en blanc i sòcol de pedra 
viva. Presenta portal forà d’arc escarser, portassa d’arc de mig punt, i dues finestres rectangulars de llinda. En el primer pis hi 
ha tres finestres rectangular així com una finestra balconera, amb barana de ferro forjat sobre peanya de pedra motllurada. 
Remata l’edifici una cornisa motllurada. Totes les obertures es troben disposades de manera simètrica respecte l’eix de la 
façana.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Restauració recent.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9802008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 59

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_444
USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000
Jaume de s'Arbossar i Coll, Francesc (editor): Notes històriques de la vila de Santa Maria, 2002

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)

Erosió-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9812008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 59

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_444

Pàgina 9822008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 70

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_445
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 70

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos amb coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana presenta paredat comú sense referir, tampoc presenta sòcol.
La planta baixa resenta portal de llinda i dues finestres rectangulars de llinda, així com una portassa de llinda oberta 
recentment. En el primer pis hi ha dues finestres rectangular amb bloc sense escairar fent d’ampit. Les quatre obertures 
originals es troben disposades de manera simètrica respecte l’eix de la façana.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Reforma recent per creació de la portassa allindada

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 9832008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 70

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_445

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9842008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 70

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_445

Pàgina 9852008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 49

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_446
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 49

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos amb coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana presenta paredat comú, referit amb sòcol de ciment mallorquí.
La planta baixa resenta portal de llinda, una finestra balconera i dues finestres rectangulars de llinda. En el primer pis hi ha 
quatre finestres rectangular de llinda, de tamanys diferents.Totes les obertures es troben disposades de manera simètrica 
respecte l’eix de la façana.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Reformada

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9862008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 49

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_446

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9872008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 49

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_446

Pàgina 9882008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 48-50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_447
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 48-50

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, fent cap de cantó, realitzat en paredament en verd, d’alçat de dos cossos amb coberta a 
dues vessants, a l’esquerra del qual hi ha un cos d’un sol pis d’alçat i coberta a dues vessant, que potser antigament fos una 
altra vivenda o una portassa, però que actualment presenta el mateix acabat que el cos principal.
FAÇANA: La façana presenta paredat comú, referit amb sòcol també referit amb un acabat rústic. La planta baixa presenta 
portal de llinda i dues finestres també rectangulars i de llinda. En el primer pis s’obren tres finestres rectangulars i de 
llinda.Totes les obertures es troben disposades de manera simètrica respecte l’eix de la façana. El cos annex presenta un 
portal cegat i una finestra rectangular i de llinda.La façana lateral presenta arrebossat i s’hi obren dues finestres rectangulars i 
de llinda, una situada a la planta baixa i l’altra en el primer pis.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Reforma i restauració recent

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9892008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 48-50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_447
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)

Obres privades-

Ornamentació-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9902008



DENOMINACIÓ: Joan Mesquida, 48-50

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_447

Pàgina 9912008



DENOMINACIÓ: Can Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_448
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossen Joan Mesquida, 22

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres, fent cap de cantó, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos amb coberta a dues 
vessants.
FAÇANA: La façana principal -i també la façana lateral- presenta paredat comú, sense referir i sense sòcol. La planta baixa 
presenta portal rodó ara allindat i dues finestres rectangulars i de llinda. En el primer pis hi ha dues finestres rectangulars i de 
llinda i una finestra balconera situada damunt el portal forà, amb peanya de pedra però sense barana. Les finestres presenten 
ampit motllurat. Totes les obertures es troben disposades de manera simètrica respecte l’eix de la façana. A la façana lateral 
s’obre a la planta baixa dues finestres rectangulars i de llinda, així com altres dues en el primer pis; totes tres presenten un 
ampit més senzill.
La portassa es troba darrera la vivenda, és d’un cos d’alçat amb teulada de terrat amb baluastrada. A continuació de la façana 
lateral hi ha una portassa de llinda.
En el cap de cantó es conserva una placa antiga, de datació desconeguda, el text de la qual no es pot llegir completament 
(però indica que la velocitat del cotxes es troba limitada dins el casc urbà)
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Restaurada la façana

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 9922008



DENOMINACIÓ: Can Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_448
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Situada a l'antic camí de Muro, un dels primers carrers de la vila (Canyelles et al, 2000)

Erosió-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9932008



DENOMINACIÓ: Can Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_448

Pàgina 9942008



DENOMINACIÓ: Can Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_448

Pàgina 9952008



DENOMINACIÓ: Can Caló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_449
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Pas d'en Barraca, 5

ACCÉS: A peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, aïllat, realitzat en paredament en verd. Alçat de dos cossos amb coberta a una vessant
FAÇANA: La façana principal presenta paredat comú, sense referir excepte els marcs de les obertures; se li ha afegit un 
porxo de bigues de fusta. La planta baixa presenta portal de llinda i dues finestres rectangulars i de llinda. En el primer pis hi 
ha tres finestres rectangulars i de llinda, sense ampit ressortit. Totes les obertures es troben disposades de manera simètrica 
respecte l’eix de la façana. Al costat dret se li adossa una portassa de dos cossos, planta baixa i primer pis, amb portal d’arc 
rebaixat.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació

INTERVENCIONS: No conegudes

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Construcció Modern Segle XIX

Casa urbana-

Pàgina 9962008



DENOMINACIÓ: Can Caló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_449
USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

No

OBSERVACIONS:

Catalogada any 1987 (fitxa 33): "Casa con enlucido posterior. Construida en el siglo XIX (principios). Son destacables el 
porche sobre el portal de entrada y las ventanas de la sala. Se trata de una casa ailada, actualmente. Protecciones requeridas: 
la fachada"

El porche al que se hace referencia en el catálogo de 1987 se encuentra muy modificado actualmente.

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 9972008



DENOMINACIÓ: Can Caló

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_449

Pàgina 9982008



DENOMINACIÓ: Pas d'en Barraca, 1-2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_450
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Pas d'en Barraca, 1-2

ACCÉS: A peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, entre mitgeres i formant un petit racó, amb carrera de ciment al davant, realitzat en la tècnica de paredament 
en verd. Alçat de dos cossos amb coberta a dues vessants.
FAÇANA: La façana principal presenta paredat comú, referit en blanc, excepte el sòcol que està recobert de ciment mallorquí. 
Les dues vivendes presenten portals de llinda i finestres rectangulars de llinda a la planta baixa, mentre en el primer pis hi ha 
finestres de llinda, dos finestrons quadrangulars en el cas del número 1 i una finestra rectangular en el cas del número 2. Les 
obertures es troben disposades de manera asimètrica respecte l’eix de la façana. A la façana del número 1 se li ha afegit una 
coberta d’uralita, recentment, que distorsiona l’estètica del racó.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Reformes diverses

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-

Pàgina 9992008



DENOMINACIÓ: Pas d'en Barraca, 1-2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_450

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Curt termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

No

OBSERVACIONS:

Abandonament-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-
Esbucament-

Consolidació-
Limitació d'usos-

Pàgina 10002008



DENOMINACIÓ: Pas d'en Barraca, 1-2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_450

Pàgina 10012008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases C/Nou, 9-19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_451
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Nou, 9-19

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tirada de cinc cases i una portassa, ubicades entre mitgeres de buc rectangular, la portassa fa cap de cantó amb el carrer de 
Sant Jordi. Realitzades en paredament en verd. Totes elles presenten alçat de dos cossos i coberta a dues vessants, excepte 
la portassa que és d’un sol cos.
FAÇANA: Totes les façanes es troben referides, i presenten sòcols de pedra viva o arrebossats, excepte el número 19 que no 
té sòcol. A la planta baixa presenten portals de llinda (excepte el número 17 que és una portassa, i la portassa ja esmentada 
del número 19) i dues finestres rectangulars de llinda, mentre en el primer pis presenten dues (o tres, en el cas dels números 
9 i 11) finestres rectangulars de llinda. El número 13 presenta un segon portal, que dóna accés al primer pis. Les obertures 
es troben situades de manera simètrica respecte de l’eix de la façana.
INTERIORS: No ha estat possible accedir als interiors. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: Reformes diverses

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest indret (vivendes i espai urbà) es proposa 
l’elaboració d’un pla  especial que atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, 
etnològiques i paisatgístiques de l’indret. A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la 
morfologia, els materials, les estructures originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals 
de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element 
catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar 
la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal 
motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una 
comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segle XIX

Casa urbana-

Entorn urbà-

Portassa-

Pàgina 10022008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases C/Nou, 9-19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_451
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

Segons Canyelles et al, 2000, el carrer es va obrir l'any 1792 per tant les vivendes no poden ser anteriors a les acaballes del 
segle XVIII.
Segons un inventari de la vila de 1895, l'any 1817 el carrer comptava ja amb dues vivendes.
Estil popular.

Erosió-
Obres privades-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 10032008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases C/Nou, 9-19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_451

Pàgina 10042008



DENOMINACIÓ: Tirada de cases C/Nou, 9-19

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_451

Pàgina 10052008



DENOMINACIÓ: Monument dels Caiguts

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_453
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça i Monument dels Caiguts

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Públic

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Espai de planta trapezoidal, el centre de la qual es troba enjardinat i presenta un monument dedicat als caiguts en la guerra 
civil. Es situa a l’esquerra de l’església parroquial, un conjunt arquitectònic i artístic de valor històricoartístic i paisatgístic 
singular que ressalta la necessitat de conservar aquest espai obert sense edificar-hi ni fer-hi modificacions, ja que aquestes 
actuacions entrarien en conflicte amb l’entorn de protecció del temple parroquial. A la plaça es situen, a més, alguns casals 
rellevants que ensenyoreixen el conjunt.

INTERVENCIONS: Reformes diverses

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

S'han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures originals dels 
buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, 
aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Jardí-

Pàgina 10062008



DENOMINACIÓ: Monument dels Caiguts

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_453

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

El monument fou  catalogat l'any 1987 (fitxa 62): "Cruz de los Caídos.  Diseñado  por don Andrés Bestard al final de la guerra 
civil. Se inauguró en el año 1940. Protecciones requeridas: el monumento en su conjunto."

Erosió-

Ornamentació-

Alteració de la fesomia original-

Limitació d'usos-
Manteniment de la neteja-

Pàgina 10072008



DENOMINACIÓ: Monument dels Caiguts

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_453

Pàgina 10082008



DENOMINACIÓ: Mossen Josep Calafat, 1a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_454
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossèn Josep Calafat, 1a

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII?
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, de dos cossos d’alçat, entre mitgeres, corresponent a un volum adossat a la Casa de la Vila a la qual 
probablement estigui vinculada ja que comparteixen voladís, emperò es distingeixen clarament els carreus primigenis que 
conformaven la cantonada de la Casa de la Vila, a la que s’adossa aquesta estructura. La façana presenta parament comú, 
sense arrebossar, amb sòcol de pedra viva. Presenta un portal de llinda i una finestra rectangular i de llinda a la planta baixa, 
mentre en el primer pis trobam dues finestres rectangular, de llinda, amb ampit motllurat, més senzills i de tipologia diferent 
als que presenta la Casa de la Vila.
INTERIORS: No ha estat possible accedir als interiors. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segle XVIII

Casa urbana-

Pàgina 10092008



DENOMINACIÓ: Mossen Josep Calafat, 1a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_454
USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Canyelles Crespí, Mateu et al: Guia dels pobles de Mallorca: Santa Maria, Grup Serra, 2000

OBSERVACIONS:

L'actual carrer Josep Calafat s'ubica a l'antic camí de Muro, origen de la vila de Santa Maria. A partir de 1625-1628 es 
comencen a edificar cases. Un inventari de l'any 1817 indica que aleshores hi havia ja 13 vivendes.

Erosió-

Estructures-
Revestiments-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 10102008



DENOMINACIÓ: Mossen Josep Calafat, 1a

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_454

Pàgina 10112008



DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_455
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Carrer Sant Jordi, 3

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segles XVIII-XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular, de dos cossos d’alçat, fent cantonada entre els carrers Sant Jordi i Joan Mesquida, amb una paret de 
tancament amb esquena d’ase adossada al costat esquerre. La façana presenta parament comú, sense arrebossar, i sembla 
restaurada recentment. Presenta porta rebaixat, adovellat, una finestra balconera actualment cegada- i un finestró a la planta 
baixa. En el primer pis se conserven dues finestres, la situada a l’esquerra conserva ampit motllurat, mentre la que està a la 
dreta sembla més recent. No presenta més obertures.

INTERVENCIONS: Reformada recentment

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A les façanes, s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XVIII-XIX

Casa urbana-

Pàgina 10122008



DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_455

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- (1987) Normas subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Ajuntament de Santa Maria.

OBSERVACIONS:

Catalogada any 1987 (fitxa 28): "Portal del siglo XVII, bien conservado, con dovellas de marés, muy antiguo, de medio punto, 
con coronación de tejas. Arco rebajado en casa contigua y ventanas en dicha casa. Protecciones requeridas: portal con el 
número 1 antiguo. Fachada de la casa contigua en su conjunto"

Erosió-
Obres privades-

No s'aprecien-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-

Pàgina 10132008



DENOMINACIÓ: Sant Jordi, 3

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_455

Pàgina 10142008



DENOMINACIÓ: Voreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_456
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: A2

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Diversos carrers del nucli urbà

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Públic

Periode:
Modern-Contemporani

Cronologia:

Segle XVIII-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
1. Acera feta amb còdols i amb vorada de lloses:

Carrer Sol, 1-3
Carrer Sol, 2
Plaça de la Vila, 1-2-2a i costat carrer Mossen Josep Calafat
Cantonada Carrer Oleza, 1 i Carrer Església, 3
Carrer Miquel Cabot, 2-8
Carrer Miquel Cabot, 1-9
Carrer Olesa, 2-6
Plaça de la Vila, 4-5-6-6a-6b
Carrer Olesa, 1-3-6-6a
Carrer Paborde Jaume, 10-12
Carrer Paborde Jaume, 7-15 més la portassa següent
Carrer Paborde Jaume, 1 i 3 (però no en el número 3a)
Carrer Paborde Jaume, 16
Carrer Paborde Jaume, 17-17a
Carrer Paborde Jaume, 21
Carrer Església, 2-2a
Carrer Josep Calafat, 1-9
Carrer Josep Calafat, 2-18
Carrer Rector Castanyer, 4-6
Carrer Nou, 11
Carrer Sant Jordi, 10
Carrer Ramon Llull, 8 i 22
Nostra Senyora de la Pau, 10
Molinets, 9 i 15
Onofre Jaume Coanegra, 13-15
Sant Josep, sn (façana lateral de la casa Bisbe Perelló 10)
Pere Puigdorfila (façana lateral de la casa Sant Antoni 26)
Batle Josep Canyelles, 2-4
Sant Antoni, 10-16 i 22-26
Can Orell, 4
Bisbe Perelló, 1-3

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segles XVIII-XIX

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Vorera-

Pàgina 10152008



DENOMINACIÓ: Voreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_456
Bisbe Perelló, 2-12a
Baronia de Terrades, 5-7
Baronia de Terrades, 29-29A
Antoni Gelabert, 32

2. Acera enllosada amb peces regulars de pedra viva i vorada del mateix material:

Carrer Sol, 4
Carrer Sol, 5
Carrer Joan Mesquida, 22
Carrer Paborde Jaume, 5
Carrer Paborde Jaume, 18 i 20
Carrer Església, 1-11
Carrer Església, 4 fins 10
Carrer Nou, 12
Plaça dels Caiguts, 6-7 (davant Cas Metge Verd)
Carrer Llarg, 20, 38-38a, 58, 60, 68-68a, 100b, 102b
Mossèn Joan Vich, 2-10 i 24-26
Mossèn Joan Vich, 17
Carrer Ramon Llull, 18-20
Carrer Ramon Llull, 21
Carrer Nostra Senyora de la Pau, 10
Molinets, 42-44
Molinets, 57 i 74
Can Fuster, 1
Baronia de Terrades, 16-28, 36-38A i 39-39A
Baronia de Terrades, 25
Joan Mesquida, 22
Bernat de Santa Eugènia, 38-32
Bernat de Santa Eugènia, 35

INTERVENCIONS: Diverses reformes

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en qualsevol d'aquestes voreres, es proposen la íntegra 
conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, morfologia, 
materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat, característiques i singularitat d’aquest element patrimonial es proposa la seva 
reconstrucció o la restitució a l’estat original i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions 
sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa 
que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar-lo o distorsionar-ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de protecció 
que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal. En els elements ja catalogats, s’haurà de fixar aquest àmbit si no el tenen o 
ampliar-lo si és necessari.

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Erosió-
Obres privades-
Obres públiques-

Estructures-
Ornamentació-
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DENOMINACIÓ: Voreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_456
PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal de Santa Maria del Camí (1987, aprovat 1996).

OBSERVACIONS:

Algunes voreres havien estat catalogades l'any 1987

Alteració de la fesomia original-
Esbucament-

Consolidació-
Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Voreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_456
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DENOMINACIÓ: Voreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_456
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_457
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: B1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Sant Jordi, sn (sortida del nucli urbà)

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Modern-Contemporani

Cronologia:

XVIII-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular fent cap de cantó, de dos cossos d’alçat: planta baixa i primer pis. Presenta una articulació simètrica de les 
obertures de la façana 
FAÇANA: Parament comú sense sòcol ni faixes acolorides, però amb peces de pedra  emmarcant les obertures. La coberta 
és de teula àrab. La planta baixa té portal de mig punt i tres finestres, sembla que també hi ha un segon portal, però ara està 
cegat; el primer pis presenta cinc finestres.
La façana lateral no presenta obertures.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: S'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

 A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original. No s’ha 
pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de la 
construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Modern Segles XVIII-XIX

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_457
USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal de Santa Maria del Camí (1987, aprovat 1996).

OBSERVACIONS:

Erosió-
Obres privades-
Obres públiques-

Estructures-
Ornamentació-

Alteració de la fesomia original-
Esbucament-

Consolidació-
Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_457
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_458
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Sant Jordi, sn (entre Sol i Revolta)

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular fent cap de cantó, de dos cossos d’alçat: planta baixa i primer pis, vessant cap a la façana Presenta una 
articulació simètrica de les obertures de la façana 
FAÇANA: Parament comú sense sòcol ni faixes. La coberta és de teula àrab. La planta baixa té portal de mig punt amb llindar 
de fusta així com dos finestrons quadrangulars, molt petits i irregulars. En el primer pis s’obren dues finestres de paller. Dins 
el carrer Revolta, la façana presenta dos finestrons rectangulars sense ampit en el primer pis.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_458

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_458
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_458
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DENOMINACIÓ: Sant Jordi, sn

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_458

Pàgina 10272008



DENOMINACIÓ: Arquitecte Forteza, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_459
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Arquitecte Forteza, 5

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular entre mitgeres, de tres cossos d’alçat: planta baixa, primer pis i porxo, amb teulada cap a la façana Presenta 
una articulació simètrica de les obertures de la façana 
FAÇANA: Parament arrebossat en blanc amb faixes acolorides en gris emmarcant les finestres. La coberta és de teula àrab. 
La planta baixa té portal de mig punt així com dues finestres rectangulars, una d’elles cegada actualment. 
En el primer pis, tres finestres rectangulars i de llinda, una de les quals també es troba cegada. En el porxo, tres finestres 
rectangulars en posició horitzontal, de llinda.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: No s'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Arquitecte Forteza, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_459
USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Dolent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Consolidació-
Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Arquitecte Forteza, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_459
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DENOMINACIÓ: Sol, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_460
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 17/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: C/Sol, 8 cantonada carrer Sant Jordi

ACCÉS: Vehicle i a peu

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Residencial

Periode:
Contemporani

Cronologia:

XIX-XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Buc rectangular entre mitgeres, fent cantonada amb el carrer de Sant Jordi, de dos cossos d’alçat (planta baixa i primer pis), 
amb teulada cap a la façana Presenta una articulació simètrica de les obertures de la façana 
FAÇANA: Parament comú, amb faixes ressortides emmarcant les obertures. La coberta és de teula àrab. La planta baixa té 
portal de llinda, portassa d’arc escarser adovellat així com dues finestres rectangulars. 
En el primer pis hi ha quatre finestres rectangulars i de llinda.
INTERIOR: No ha estat possible accedir a l’interior. No es descarta que pugui resultar important la seva descripció i 
catalogació.

INTERVENCIONS: S'aprecien reformes recents.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

A la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const. No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol 
reforma necessària de la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé haurà de respectar els valors 
que en motivaren la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i 
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o 
èpoques. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé. Es mantindrà 
l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Conservació de l’ús actual

Criteri Periode Cronologia Anys

Datació global aprox. Contemporani Segles XIX-XX

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Sol, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_460

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Erosió-

Estructures-

Alteració de la fesomia original-
Canvi d'usos-

Limitació d'usos-
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DENOMINACIÓ: Sol, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_460

Pàgina 10332008



DENOMINACIÓ: Sol, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_460
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Mn. Joan Vich, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_461
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossèn Joan Vich, 5

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de terrat. Planta rectangular i alçat de tres cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis acolorit amb faixes de color gris al voltant de les obertures i en la divisió dels 
cossos. La planta baixa està definida per tres portals, dos pertanyents a l’habitatge i el tercer de portassa, i una finestra 
allindanada. El portal principal és d’arc escarser i es troba en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana. El 
portal que s’obre al seu costat és allindanat, a continuació segueix el portal de portassa, d’arc escarser. El sòcol està fet de 
conglomerat de ciment i grava. La segona planta està articulada per una balconada, amb peanya motllurada i barana de ferro 
forjat, i dues finestres rectangulars allindanades amb ampit motllurat. En el cos superior es situa una balconada, de les 
mateixes característiques que la del cos immediatament inferior, flanquejada per dues finestres quadrangulars. La cornisa és 
de fusta amb caps de biga volats.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Substitució de la coberta de teulada per la de terrat. Obertura d’un portal d’accés a les plantes superiors 
de l’edifici.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

Casa urbana-

Pàgina 10352008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Mn. Joan Vich, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_461
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10362008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Mn. Joan Vich, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_461

Pàgina 10372008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Mn. Joan Vich, 13-13A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_462
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossèn Joan Vich, 13-13A

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament fet de pedres irregulars i filades de carreus de marès en les estructures de les 
obertures i de les cantoneres. El cos inferior està definit per un portal de llinda amb llindar de pedra viva, en disposició 
simètrica respecte a l’eix central de la façana. En el costat dret —en relació al portal— s’obre un portal allindanat de menors 
proporcions i una finestra rectangular amb fillola de terracota. En el costat esquerre s’obre un portal de portassa. En el cos 
superior s’obren dues finestres rectangulars allindanades amb fillola de terracota en els laterals i una finestra balconera en la 
part central. La cornisa és plana.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Obertura d’un portal d’accés al pis superior i, probablement, conversió del portal de portassa d’arc 
escarser en allindanat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits i les textures originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest 
haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de 
patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 10382008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Mn. Joan Vich, 13-13A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_462

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10392008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Mn. Joan Vich, 24 - 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_463
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Mossèn Joan Vich, 24 - 26

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament de pedres arrebossat, excepte en les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que són de filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda amb llindar de pedra 
viva, en disposició asimètrica respecte a l’eix central de la façana. En el costat dret —en relació al portal— s’obre un portal de 
portassa d’arc ansa-paner paredat en la seva meitat inferior. En el primer pis s’obren dues finestres rectangulars allindanades 
amb ampit motllurat. La cornisa és lobulada.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: En una època indeterminada aquest edifici es dividí en dues propietats, la qual cosa suposà, 
probablement, que en l’habitatge objecte de catalogació es retallàs el portal principal d’arc de mig punt 
convertint-lo en allindanat i es paredàs la part inferior del portal de la portassa. La façana de la porció 
d’habitatge restant de la unitat original es va arrebossar, s’hi va obrir un portal i dues finestres, una en la 
planta baixa i l’altra en el primer pis.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i els revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual es conserva la meitat dels materials i dels 
elements arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció 
o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

Entorn urbà-

Casa urbana-

Pàgina 10402008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Mn. Joan Vich, 24 - 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_463
ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10412008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Mn. Joan Vich, 24 - 26

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_463

Pàgina 10422008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Baronia de Terrades, 9 - 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_464
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades 9 - 15

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt urbà de quatre cases alineades, entre mitgeres que conserven una mateixa altària, dimensions i una semblant 
distribució dels vans.
FAÇANA: les quatre façanes es distribueixen de la mateixa manera formant dues franges, una pels cossos inferiors i una 
altra pels primers pisos.
Les obertures (finestres) de totes són rectangulars i en vertical, encara que en la nº 11 una de les finestres del pis superior es 
va transformar en finestra balconera. Totes están col•locades simètricament respecte la resta de buits i façanes.
En la planta inferior, totes presenten un portal de llinda plana i una finestra, tots formant eix amb les obertures del pis superior; 
excepte la casa nº 9 en que el portal està centrat i ha desaparegut la finestra.
INTERIOR: no ha estat possible la visita.

INTERVENCIONS: En la casa nº 9 el portal es va centrar i es va eliminar una finestra del pis inferior. En la casa nº 11, una de 
les finestres des pis superior es va transformar en finestra balconera.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest indret (especificar tipus) es proposa l’elaboració 
d’un pla especial que atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, etnològiques i 
paisatgístiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat indret es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

Entorn urbà-

Casa urbana-

Pàgina 10432008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Baronia de Terrades, 9 - 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_464

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10442008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 33

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_465
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 33

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures, que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició asimètrica respecte a 
l’eix central de la façana i una finestra rectangular. En el cos superior s’obren dues finestres rectangulars allindanades. La 
cornisa és plana.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Augment del volum en alçat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 10452008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 33

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_465
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10462008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 33

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_465

Pàgina 10472008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 39-39A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_466
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 39 - 39A

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i les 
cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per dos portals, el principal d’arc 
escarser i llindar de pedra vivia, i d’arc de mig punt el que es troba situat al seu costat. A ambdós extrems de la façana 
s’obren dues finestres rectangulars allindanades. En el cos superior s’obren tres finestres, la central balconera i les laterals 
allindanades. La cornisa és lobulada.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: S’aprecia que s’han revestit amb un folre de pedrenc totes les estructures de les obertures practicades en 
la façana, les cantoneres i la divisió del cos inferior i el superior. Probablement, el portal d’arc de mig punt 
fou obert amb posterioritat a l’acabament de la façana per donar accés des de l’exterior a l’habitatge del 
primer pis.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva la major part dels materials i els 
elements arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció 
o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 39-39A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_466

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10492008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 39-39A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_466

Pàgina 10502008



DENOMINACIÓ: Cas Metge Verd

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_467
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Element arquitectònic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Plaça Caiguts, 7

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Tanca perimetral i jardí que precedeix la casa denominada «cas metge Verd». Està definida per una seqüència de pilastres 
de marès, de capitell estriat i remat motllurat, entre les quals s’intercala una paret de marès en el terç inferior i reixes 
metàl•liques en els dos terços superiors de la part central. En ambdós extrems de la tanca s’hi troba un portell i un portal, 
tancats també amb reixes metàl•liques.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Tant per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació d’aquesta tanca perimetral com 
per l’ocupació de l’espai del jardí que precedeix l’habitatge amb bucs o elements arquitectònics que 
distorsionin o alterin la seva morfologia, materials o espai originals es proposa l’elaboració d’un pla especial 
que atengui a les seves característiques arquitectòniques i espacials.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donades les característiques d’aquests elements patrimonials es proposa que en qualsevol reconstrucció, 
restitució o reforma que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn 
la visual, l’estètica, la tipologia, la textura ni l’espai que el defineixen. Per tal motiu es proposa que per 
aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni 
historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tancament habitatge.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Casal urbà-

Pàgina 10512008



DENOMINACIÓ: Cas Metge Verd

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_467
PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10522008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sol, 25

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_468
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sol, 25

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament de pedres arrebossat, excepte en les estructures de les obertures, que són de 
filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició asimètrica respecte a l’eix central 
de la façana, i una finestra balconera. El sòcol és de conglomerat de morter de ciment i grava. En la part central del primer pis 
s’obre una finestra rectangular allindanada amb ampit motllurat. La cornisa és lobulada.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Probablement la finestra balconera del cos inferior no es correspon amb la morfologia original de l’edifici.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i els revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual es conserven els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 10532008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sol, 25

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_468
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (1987). Normas Subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Santa Maria del 
Camí.

OBSERVACIONS:

-La transformació de la finestra del pis inferior en finestra balconera ha tengut lloc entre 1987 i el 2007.

Pàgina 10542008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sol, 25

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_468

Pàgina 10552008



DENOMINACIÓ: Can Pitxon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_469
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sol, 9

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis acolorit de blanc i faixes de color vermellós al voltant de les obertures, les 
cantoneres, en la línia de separació del primer i segon cos i del capcer. El sòcol és de morter de ciment i grava. El cos inferior 
està definit per un portal de llinda, en disposició asimètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per una finestra 
rectangular. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars allindanades amb fillola de terracota. La cornisa és plana.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Canvi de coberta i de cornisa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar les dimensions, la morfologia, els materials, els colors i les estructures 
originals dels buits de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de respectar la 
fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, la qual conserva els materials i els elements arquitectònics 
característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat 
original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Can Pitxon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_469

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Comunitat Religiosa CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (1987). Normas Subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Santa Maria del 
Camí.

OBSERVACIONS:

Pàgina 10572008



DENOMINACIÓ: Can Pitxon

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_469

Pàgina 10582008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sol, 17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_470
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 23/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sol, 17

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó a un costat i alineat entre mitgeres en l’altre construït majoritàriament amb la tècnica de 
paredat en verd i carreus de marès amb coberta de teula àrab i de terrat. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: Les façanes presenten un parament de pedra arrebossat d’argamassa, excepte les estructures de les obertures i 
les cantoneres, que estan fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior de la façana principal està definit per un 
portal de llinda adovellat, en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres 
rectangulars amb fillola de pedrenc. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars. En la façana lateral s’obren quatre 
finestres rectangulars allindanades, dues en cada cos de l’edifici. Adossat a l’aiguavés posterior hi ha un portal de portassa 
d’arc escarser. La cornisa és plana.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: En una cronologia indeterminada es degué augmentar l’alçat de l’edifici, deixant una coberta de teulada en 
l’aiguavés anterior i un terrat sobre el posterior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sol, 17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_470
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10602008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sol, 17

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_470

Pàgina 10612008



DENOMINACIÓ: Conjunt hidràulic de Cas Metge Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_471
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: A1

CLASSIFICACIÓ: Element etnològic

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sol, s/n

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt hidràulic de pedra en verd i marès. Es conserva un coll de cisterna i una gran pica d'aigua. Tot es troba dins el jardí 
de cal metge Rei que dona al carrer Sol.

INTERVENCIONS: Consolidació. Restauració.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

En cas de ser necessària una intervenció d’obra en aquest conjunt hidràulic es proposen les següents 
proteccions:
La íntegra conservació de l’element en el seu lloc original, així com de la seva tècnica, dimensions, 
morfologia, materials i textures de construcció originals que constitueixen aquest element.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest element patrimonial (citar tipus: casa, casal, església, acera, etc) es proposa 
la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu 
es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal. En els elements ja catalogats, s’haurà de fixar aquest àmbit si no el tenen o 
ampliar-lo si és necessari.

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Conjunt hidràulic de Cas Metge Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_471
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Municipal CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10632008



DENOMINACIÓ: Conjunt hidràulic de Cas Metge Rei

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_471

Pàgina 10642008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Lluc Mesquida, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_472
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 23/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Lluc Mesquida, 6

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab d’un sol vessant. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament de pedres arrebossat, excepte en les estructures de les obertures, que són de 
filades de carreus de marès, i les cantoneres del cos superior que estan construïdes amb filades de blocs de pedra irregular. 
El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana, i una finestra 
rectangular allindanada, ambdues obertures estan emmarcades per una faixa ressortida de ciment. El sòcol és acolorit de 
gris. Sobre les obertures del cos inferior hi ha dues finestres rectangulars allindanades amb fillola de pedrenc. La cornisa és 
llisa.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Probablement les dues finestres del cos superior es varen allargar, amb la qual cosa no es correspon del 
tot amb la morfologia original de l’edifici.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i els revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual es conserven els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Casa urbana-

Pàgina 10652008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Lluc Mesquida, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_472
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10662008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Lluc Mesquida, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_472

Pàgina 10672008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Lluc Mesquida, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_473
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Lluc Mesquida, 20

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula mora cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal allindanat amb brancals i llinda de marès i una finestra allindanada, 
rectangular i en vertical, emmarcada amb peces de marès que sembla que envoltaven un portal. La segona planta està 
articulada per dues finestres rectangulars i en vertical, allindanades amb ampit de filet. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Lluc Mesquida, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_473
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10692008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Lluc Mesquida, 20

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_473

Pàgina 10702008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Lluc Mesquida, 5-7-9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_474
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Lluc Mesquida, 5-7-9

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt de tres cases fent cap de cantó. Les tres estan construïdes en técnica de la pedra en verd, dues referides en part i 
una en la seva totalitat. Estan cobertes amb teula mora a doble vessant.
FAÇANA: la sèrie de façanes estan dividides en dos cossos i dos carrers, seguint una tipologia tradicional. En la planta baixa 
s’obren: el portal principal i dues finestres rectangulars, en vertical que la flanquejen. En el segon cos tres finestres 
rectangulars, en vertical, col•locades simètricament i formant eix amb els buits inferiors; excepte en la casa nº 7 en que la 
finestra central ha estat ampliada a una finestra balconera.
INTERIOR: no ha estat possible la seva visita.

INTERVENCIONS: En el nº 7, la finestra central del cos superior ha estat transformada en una finestra balconera. En el nº 9 
s'ha obert un portal lateral que sembla serveix per pujar al pis superior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest indret (especificar tipus) es proposa l’elaboració 
d’un pla especial que atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, etnològiques i 
paisatgístiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest conjunt urbà es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original 
i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la 
seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti 
amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Casa urbana-

Pàgina 10712008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Lluc Mesquida, 5-7-9

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_474
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10722008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 78

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_475
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 78

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Hàbitat

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana fent cap de cantó. Construïda en la técnica de la pedra en verd sense referir. Coberta amb teulada de teula mora 
a doble vessant.
FAÇANA: dividida en dos cossos i tres carrers. En el primer cos s’ob el portal forà, d’arc carpanell, flanquejat per dues 
finestres (una a cada costat) rectangulars, en vertical que entren, en part, en el sòcol de ciment que travessa tota aquesta part 
inferior.
En el cos superior s’ob, d’esquerra a dreta, una finestra rectangular, en vertical amb ampit de marès de caires rectes, 
acanalat; una finestra balconera i un finestró rectangular, en vertical.
INTERIOR: no ha estat possible la seva visita.

INTERVENCIONS: S'ha produït una elevació de la façana i substitució de la teulada original.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En les façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits (especificar si es tracta de portals, finestres, finestrals, finestrons, etc) les textures i 
colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest haurà de 
respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de patrimoni 
històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d'aquesta casa es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva 
fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb 
l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-

Pàgina 10732008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 78

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_475
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10742008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 78

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_475

Pàgina 10752008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 72

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_476
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 72

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula mora a doble vessant. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal allindanat amb brancals i llinda de marès i dues finestres allindanades, 
rectangulars i en vertical, la de l’esquerra més gran que la de la dreta; emmarcades amb peces de marès. Tota aquesta planta 
baixa també està travessada per un sòcol de ciment. La segona planta està articulada per dues finestres rectangulars i en 
vertical, allindanades amb brancals, llinda i ampit de marès. Tots els buits estan col•locats simètricament respecta la resta de 
la façana però no formen eix entre ells. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: En la part del corral s'ha construït un porxo sembla que fa molts pocs anys, tal vegada és l'actualització o 
reforma d'un porxo anterior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 10762008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 72

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_476
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

En la part del corral hi ha construccions que des de l'exterior no són identificables per la qual cosa ha de tenir una especial 
protecció fins a la visita d'un tècnic en patrimoni històric-artístic.

Pàgina 10772008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 72

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_476

Pàgina 10782008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 52

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_477
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 52

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat, entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula mora cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal d’arc escarcer amb brancals i arc de marès, tres finestres allindanades, 
rectangulars i en vertical,; emmarcades amb peces de marès i una portassa d’arc escarcer també amb brancals i arc de 
marès. La segona planta està articulada per sis finestres rectangulars i en vertical, allindanades amb brancals, llinda i ampit 
de marès. Tots els buits estan col•locats assimètricament respecta la resta de la façana però no formen eix entre ells. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Acabant a l’any 2007 tota la propietat ha sofert una reforma que sembla que l’ha modificat en la seva 
totalitat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 10792008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 52

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_477
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10802008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 52

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_477

Pàgina 10812008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Joan Mesquida, 26 - 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_478
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 26 - 36

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt de cases urbanes alineades tant en la divisió horitzontal com en la vertical, construídes majoritàriament en la tècnica 
de la pedra en verd i cobertes amb teulada de teula mora cap el frontis. La distribució i els materials dels buits de les façanes 
és variable d'una propietat a una altra encara que el que sí es manté és la divisió en dos cossos  en tot el conjunt. L'element 
més important és el manteniment de la igualtat en les altàries.

INTERVENCIONS: Diferents intervencions en les propietats que afecten al tamany i materials dels buits en les diferents 
façanes, pero que no afecten a l'alçat.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest indret (especificar tipus) es proposa l’elaboració 
d’un pla especial que atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, etnològiques i 
paisatgístiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest conjunt urbà es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original 
i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la 
seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti 
amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

Casa urbana-

Pàgina 10822008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Joan Mesquida, 26 - 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_478
PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10832008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Joan Mesquida, 26 - 36

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_478

Pàgina 10842008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Joan Mesquida, 14 - 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_479
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 14 - 16

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt urbà alineat, entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula mora cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos mantenint una mateixa altària.
FAÇANA: les plantes baixes es defineixen per un portal de llinda plana finestres allindanades, rectangulars i en vertical; tots el 
vans emmarcats amb bandes polícromes. La segona planta està articulada, en ambdós casos per dues finestres rectangulars 
i en vertical, allindanades també emmarcades per bandes polícromes. Tots els buits estan col•locats simètricament respecta 
la resta de la façana i formen eix entre ells. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest indret (especificar tipus) es proposa l’elaboració 
d’un pla especial que atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, etnològiques i 
paisatgístiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest conjunt urbà es proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original 
i que únicament siguin admissibles aquelles intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la 
seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti 
amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Casa urbana-

Pàgina 10852008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Joan Mesquida, 14 - 16

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_479
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10862008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_480
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 12

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab d’un sol vessant. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament de pedres parcialment arrebossat, excepte en les estructures de les obertures, 
que són de filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició assimètrica respecte 
a l’eix central de la façana, i una finestra rectangular allindanada, ambdues obertures estan emmarcades per peces de  
marès.  En el cos superior s’ob una finestra rectangular i en vertical, de petites dimensions, envoltada de peces de marès 
excepte la llinda que és de terracuita fent un filet motllurat.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i els revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual es conserven els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 10872008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_480
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10882008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Joan Mesquida, 12

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_480

Pàgina 10892008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Joan Mesquida, 6 - 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_481
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Joan Mesquida, 6 - 8

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt urbà alineat, entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula mora cap al frontis, excepte la nº 6 que s’ha referit i col•locat un sòcol de formigó que travessa completament 
el cos inferior. Planta rectangular i alçat de dos cossos mantenint una mateixa altària.
FAÇANA: les plantes baixes es defineixen per un portal de llinda plana flanquejat per dues finestres allindanades, 
rectangulars i en vertical. La segona planta està articulada, en ambdós casos per tres finestres rectangulars i en vertical, 
allindanades. El nº 6 també ha canviat la finestra central per un balcó. Tots els buits estan col•locats simètricament respecta 
la resta de la façana i formen eix entre ells. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: El nº 6 ha canviat la finestra central del primer pis per un balcó, s’ha referit i pintat tota la façana i al primer 
cos s’ha col•locat un sòcol de formigó.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest urbà, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Casa urbana-

Entorn urbà-

Pàgina 10902008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Joan Mesquida, 6 - 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_481
USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10912008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Joan Mesquida, 6 - 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_481

Pàgina 10922008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Josep Calafat, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_482
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Josep Calafat, 18

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Sense ús.

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula mora cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal d’arc allindanat amb brancals i llinda de marès. La segona planta està 
articulada per una finestra rectangulars i en vertical, allindanades amb brancals i llinda de marès, l’ampit és de caires serrats, 
acanalat i amb filet. Tots els buits estan col•locats assimètricament respecta la resta de la façana. A la façana lateral s’ob una 
finestra de pallissa amb brancals, ampit i llinda d’una peça de marès. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior. Però des de l’exterior es veu que el sostre ha colapsat i ha caigut cap a dins.

INTERVENCIONS I REFORMES
No s’aprecien.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 10932008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Josep Calafat, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_482

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Destruït en gran part

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Urgent

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10942008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Josep Calafat, 18

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_482

Pàgina 10952008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Josep Calafat, 14 - 14A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_483
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Josep Calafat, 14 - 14A

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd amb referit i revestit de pedra en 
part; coberta de teula mora cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos, elevada i retranquejada respecte al carrer.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal d’arc allindanat amb brancals i llinda de marès, flaquejada per dues 
finestres rectangulars, en vertical i de dimensions més grans de lo habitual. La segona planta està articulada per dues 
finestres rectangulars i en vertical, allindanades amb brancals i llinda de marès, una finestra balconera i un portal de balcó 
que dona sobre la portassa. Tots els buits estan col•locats simètricament respecta la resta de la façana. La balaustrada de 
sobre la portassa té una decoració que recorda al modernisme popular. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior. 
INTERVENCIONS I REFORMES
No s’aprecien.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 10962008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Josep Calafat, 14 - 14A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_483

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 10972008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Josep Calafat, 14 - 14A

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_483

Pàgina 10982008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Josep Calafat, 12 - 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_484
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Josep Calafat, 12 - 10

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt urbà alineat, entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula mora cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos mantenint una mateixa altària.
FAÇANA: les plantes baixes es defineixen per un portal de llinda plana flanquejat i una finestra allindanada, rectangulars i en 
vertical. La segona planta està articulada, en ambdós casos per dues finestres rectangulars i en vertical, allindanades. La nº 
10 està referida i pintada.
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquest urbà, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-

Entorn urbà-

Pàgina 10992008



DENOMINACIÓ: Conjunt urbà del carrer Josep Calafat, 12 - 10

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_484

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11002008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_485
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Paborde Jaume, 15

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd amb referit esgrafiat imitant 
blocs de pedra i amb un sòcol de grava encimentada; coberta de teula mora a dues vessants. Planta rectangular i alçat de 
tres cossos.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal d’arc allindanat, i una finestra rectangular i en vertical. La segona planta 
està articulada per dues finestres rectangulars i en vertical, allindanades. Al tercer cos s’ob una finestra de dimensions més 
grans a les habituals que sembla que pertanyia a una pallissa. Tots els buits estan col•locats simètricament respecta la resta 
de la façana. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 11012008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_485
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11022008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Paborde Jaume, 15

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_485

Pàgina 11032008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Rector Caldentey, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_486
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Rector Caldentey, 1

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd amb referit en part; coberta 
de teula mora a dues vessants. Planta rectangular i alçat de tres cossos.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal d’arc allindanat, i una finestra rectangular i en vertical, a la zona baixa hi 
ha una finestra de celler. La segona planta està articulada per dues finestres rectangulars i en vertical, allindanades, una 
oberta i de l’altra es veuen els brancals, la llinda i l’ampit d’una peça de marès (aquesta està cegada). Al tercer cos s’ob una 
finestra de dimensions més petites a les habituals. Tots els buits estan col•locats assimètricament respecta la resta de la 
façana. En la façana de l’altra carrer s’ha adaptat per l’ús d’un comerç dedicat a la cafeteria.
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: El darrer pis va ser alçat en una època posterior a la de la seva construcció.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Hàbitat. Conservació dels usos actuals.

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Rector Caldentey, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_486
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11052008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Rector Caldentey, 1

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_486

Pàgina 11062008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer rector Castanyer, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_487
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Rector Castanyer, 4

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat entre mitgeres construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament fet de pedres irregulars i filades de carreus de marès en les estructures de les 
obertures i de les cantoneres. El cos inferior està definit per un portal d’arc redó adovellat, de marés, en disposició simètrica 
respecte a l’eix central de la façana. Està flanquejat per dues finestres rectangulars, en vertical amb brancals, llinda i ampit 
d’una peça de marès. En el costat dret —en relació al portal— s’obre una portassa d’arc ansapaner amb les dovelles també 
de marès. En el pis superior s’obren quatre finestres que formen eix amb les obertures del pis inferior i tenen els brancals, 
llinda i ampit d’una peça de marès. 
La cornisa és “lobulada”, imitant la forma de les teules.
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Sembla que és de nova construcció la finestra de sobre la portassa.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits i les textures originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de l’alçada 
original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.Donada la tipologia d’aquesta casa, en la 
façana de la qual conserva els materials i els elements arquitectònics característics del seu estil 
constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o restitució a l’estat original que es plantegi 
únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. 
Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una 
comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 11072008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer rector Castanyer, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_487
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer rector Castanyer, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_487
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer sant Jordi, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_488
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sant Jordi, 8

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd referit; coberta de teula mora 
a dues vessants. Planta rectangular i alçat en dos cossos.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal d’arc allindanat flanquejat per dues finestres rectangulars i en vertical, de 
dimensions més grans de les habituals. La segona planta està articulada per tres finestres rectangulars i en vertical, 
allindanades. Tots els buits estan col•locats simètricament respecta la resta de la façana i envoltats de franges polícromes. 
En la façana de l’altra carrer s’han obert una porta i dues finestres secundàries.
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s’aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer sant Jordi, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_488

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11112008



DENOMINACIÓ: Es Sagrat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_489
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: A1

CLASSIFICACIÓ: Espai urbà

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Devora la parròquia

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Espai urbà

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Espai ajardinat devora l'església, tancat amb un pradís de pedra. Hi ha un monument fet amb una pedra duita de Lluc l'any 
1970.

INTERVENCIONS: Col·locació del monument l'any 1970. Al ser un lloc ajardinat necessita un manteniment constant.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

Per a la introducció o la retirada, reforma, restauració o rehabilitació de qualsevol element que distorsioni o 
alteri l’entorn urbà, arquitectònic o paisatgístic d’aquest indret es proposa l’elaboració d’un pla especial que 
atengui a les especials característiques urbanes, arquitectòniques, etnològiques i paisatgístiques de l’indret.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la singularitat d’aquest element patrimonial (citar tipus: casa, casal, església, acera, etc) es 
proposa la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu 
es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial catalogat que puguin malmetre’l, 
perjudicar—lo o distorsionar—ne les visuals. Per a tal motiu es proposa que la definició de la zona de 
protecció que es consideri necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de 
planejament general municipal. En els elements ja catalogats, s’haurà de fixar aquest àmbit si no el tenen o 
ampliar-lo si és necessari.

USOS PERMESOS: Conservació de l'ús actual.

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

Jardí-
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DENOMINACIÓ: Es Sagrat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_489
DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Llarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (1987). Normas Subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Santa Maria del 
Camí.

OBSERVACIONS:

Pàgina 11132008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer sant Jordi, 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_490
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sant Jordi, 11

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab a dues vessants. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament fet de pedres irregulars i filades de carreus de marès en les estructures de les 
obertures i de les cantoneres. El cos inferior està definit per un portal d’arc redó adovellat, de marés i amb els brancals de 
pedra viva, en disposició assimètrica respecte a l’eix central de la façana. Està flanquejat per dues finestres rectangulars, en 
vertical amb brancals, llinda i ampit d’una peça de marès. En el costat dret —en relació al portal— s’obre una altra finestra 
amb les mateixes característiques que la resta i un portal cegat de peces de marés. En el pis superior s’obren cinc finestres 
que formen eix amb les obertures del pis inferior i tenen els brancals, llinda i ampit d’una peça de marès. L’ampit de les 
finestres és d’imitació als antics de caires serrats acanalats i amb filet.
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Ha sofert recentment una reforma i reconstrucció total.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits i les textures originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest 
haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de 
patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer sant Jordi, 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_490
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11152008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer sant Jordi, 11

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_490

Pàgina 11162008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sant Jordi, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_491
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Sant Jordi, 5

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVIII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos en origen, ara dos cossos més.
FAÇANA: La façana presenta un parament fet de pedres irregulars i filades de carreus de marès en les estructures de les 
obertures. El cos inferior està definit per un portal allindanat de marés i amb els brancals també de marès, en disposició 
assimètrica respecte a l’eix central de la façana. En el pis superior s’ob una finestra amb brancals i llinda d’una peça de 
marès i ampit de caires serrats acanalats i amb filet.
Sobre un tram de teulada s’han construït dos cossos més.
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Sobre la teula i retranquejats, s'han construït dos cossos més, recentment.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits i les textures originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest 
haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de 
patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sant Jordi, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_491

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11182008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Sant Jordi, 5

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_491

Pàgina 11192008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Arq. Guillem Forteza, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_492
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Arquitecte Guillem Forteza, 4

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat i entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb 
coberta de teula àrab cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos en origen.
FAÇANA: La façana presenta un parament fet de pedres irregulars i filades de carreus de marès en les estructures de les 
obertures. El cos inferior està definit per un portal allindanat de marés i amb els brancals també de marès, en disposició 
assimètrica respecte a l’eix central de la façana i una finestra a la dreta del portal, rectangular, en vertical, col•locat 
assimètricament respecte la resta de la façana. A l’altra costat hi ha un portassa allindanada, cegada, en la que s’ha obert un 
finestró rectangular, en vertical. En el pis superior s’obren dues finestres brancals i llinda d’una peça de marès, la que fa eix 
amb el portal té un ampit de caires serrats i acanalats.
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits i les textures originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest 
haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de 
patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 11202008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Arq. Guillem Forteza, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_492
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11212008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Arq. Guillem Forteza, 4

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_492

Pàgina 11222008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Arq. Guillem Forteza, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_493
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Arquitecte Guillem Forteza, 6

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat, entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd referit; coberta de teula 
mora cap al frontis. Planta rectangular i alçat en dos cossos.
FAÇANA: la planta baixa està definida per un portal d’arc allindanat. La segona planta està articulada per una finestra 
rectangulars i en vertical, allindanada. Tots els buits estan col•locats assimètricament respecta la resta de la façana i 
envoltats de franges polícromes. 
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de 
volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió 
municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la 
const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-

Pàgina 11232008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Arq. Guillem Forteza, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_493
CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11242008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Arq. Guillem Forteza, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_493

Pàgina 11252008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Jaume I, 23

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_494
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Jaume I, 23

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar alineat i entre mitgeres, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i folrada de pedra viva. 
Està coberta de teula àrab cap al frontis. Planta rectangular i alçat d’un sòl cos.
FAÇANA: La façana està definida per un portal allindanat amb llinda i brancals de marés, en disposició assimètrica respecte 
a l’eix central de la façana; està flanquejada per dues finestres (una a cada costat), rectangulars, en vertical, col•locades de 
manera assimètrica respecte la resta de la façana. Al costat dret, respecte el portal, hi ha una altra porta que sembla dona pas 
al corral
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits i les textures originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest 
haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de 
patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-

Pàgina 11262008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Jaume I, 23

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_494
CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11272008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Jaume I, 23

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_494

Pàgina 11282008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Miquel Cabot, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_495
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Miquel Cabot, 8

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Modern

Cronologia:

Segle XVII
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó, construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i referida amb franges de 
marès als cantons i en les obertures. Està coberta de teula àrab cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana està per un sòcol de pedra, travessat per un portal allindanat, en disposició assimètrica respecte a l’eix 
central de la façana; en la façana lateral hi ha dues finestres rectangulars, en vertical. En el segon cos s’ob una finestra, fent 
eix amb el portal, amb brancals i llinda d’una peça de marès i llinda de caires serrats acanalat amb filet. En la façana lateral hi 
ha dues finestres més de la mateixa morfologia i llenguatge que la finestra de la façana principal.
INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Consolidació. Restauració.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits i les textures originals de la construcció. Per a qualsevol ampliació de volum, aquest 
haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de la comissió municipal de 
patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

CONSERVACIÓ

Casa urbana-

Pàgina 11292008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Miquel Cabot, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_495
CONSERVACIÓ: Excel·lent

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

- AAVV (1987). Normas Subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Santa Maria del 
Camí.

OBSERVACIONS:

Pàgina 11302008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Miquel Cabot, 8

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_495

Pàgina 11312008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Rector Castanyer, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_496
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Rector Castanyer, 6

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XIX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar fent cap de cantó a un costat i alineat entre mitgeres en l’altre construït majoritàriament amb la tècnica de 
paredat en verd i carreus de marès amb coberta de teula àrab cap al frontis. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament de pedra sense arrebossar , excepte les estructures de les obertures que estan 
fetes amb filades de carreus de marès. El cos inferior de la façana principal està definit per un portal de llinda adovellat, 
esgrafiat com si hi hagués un arc, en disposició simètrica respecte a l’eix central de la façana, flanquejat per dues finestres 
rectangulars amb ampit de terra cuita. En el cos superior s’obren tres finestres rectangulars, la del centre de majors 
dimensions que les laterals. Les laterals tenen un ampit de caires rectes amb motllura. La cornisa presenta la part inferior de 
tres filades de teules superposades.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de 
permetre l’elevació de l’alçada de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 11322008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Rector Castanyer, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_496
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Cap

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11332008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Rector Castanyer, 6

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_496

Pàgina 11342008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 25

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_497
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 25

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Habitatge familiar isolat construït majoritàriament amb la tècnica de paredat en verd i carreus de marès amb coberta de teula 
àrab a dues vessants. Planta rectangular i alçat de dos cossos.
FAÇANA: La façana presenta un parament llis arrebossat d’argamassa, excepte en les cantoneres, que estan fetes amb 
filades de carreus de marès. El cos inferior està definit per un portal de llinda, en disposició simètrica respecte a l’eix central 
de la façana, flanquejat per dues finestres rectangulars. En el cos superior s’obren dues finestres rectangulars allindanades 
emmarcades per una faixa en baix relleu de color blanc. La cornisa és plana.

INTERIOR: 
No s’ha pogut visitar l’interior.

INTERVENCIONS: Ampliació de les finestres del cos inferior.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits, les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada la tipologia d’aquesta casa, en la façana de la qual conserva els materials i els elements 
arquitectònics característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol reconstrucció o 
restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin admissibles aquelles intervencions que no 
desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció 
es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-

Pàgina 11352008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 25

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_497
CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Bo

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

LLarg termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Desconeguda

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

OBSERVACIONS:

Pàgina 11362008



DENOMINACIÓ: Casa urbana del carrer Baronia de Terrades, 25

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_497

Pàgina 11372008



DENOMINACIÓ: Cas Capellà Gelat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_498
IDENTIFICACIÓ

ALTRES NOMS:

DATA DE REGISTRE: 25/04/2008

PROTECCIÓ: C1

CLASSIFICACIÓ: Habitatge

LOCALITZACIÓ

ADREÇA: Baronia de Terrades, 18

ACCÉS: Vehicle

UBICACIÓ: Urbà

EMPLAÇAMENT: Urbà

CARACTERÍSTIQUES

US ACTUAL: Habitatge

Periode:
Contemporani

Cronologia:

Segle XX
CRONOLOGIA
GENERAL:

DATACIÓ:

TIPOLOGIA:

DESCRIPCIÓ:
Casa urbana, entre mitgeres, construïda en la tècnica de la pedra en verd referida. Coberta amb teulada de teula mora a doble 
vessant.
FAÇANA: dividida en tres cossos i tres  carrers marcats per la verticalitat dels buits. 
Presenta una articulació asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d’un portal de llinda plana flanquejat per dues finestres rectangulars, en vertical de tamany més gran a 
l’habitual. Tot aquest cos està travessat per un sòcol policromat. Tots el buits estan emmarcats per una franja polícroma.
El primer pis s’obren dues finestres rectangulars i en vertical i un balcó sobre el portal major amb el balcó de peanya 
motllurada i barana de ferro forjat.
Al segon pis s’obren tres finestres de dimensions més petites a la resta però amb la mateixa decoració que la resta. 
La cornisa està lobulada imitant una tirada de teules.
INTERIOR: no ha estat possible la seva visita.

INTERVENCIONS: No s'aprecien.

DELIMITACIÓ

ELEMENTS
DESTACATS:

No s’ha pogut visitar l’interior d’aquest edifici, per tal motiu es proposa que qualsevol reforma necessària de 
la construcció compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic. 
Per a la resta de l’edifici es proposen les següents proteccions:
En la façana s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia, els materials, les estructures 
originals dels buits les textures i colors dels revestiments originals de la construcció. Per a qualsevol 
ampliació de volum, aquest haurà de respectar la fesomia de l'element catalogat i tenir l'informe favorable de 
la comissió municipal de patrimoni històricoartístic. Es podrà estudiar la possibilitat d'aixecar la coberta 
mitjançant la const.

INTERVENCIONS
PREFERENTS:

Donada l’especificitat d’aquest element patrimonial (citar tipus: casa, casal, església, acera, etc) es proposa 
la seva reconstrucció o la restitució a l’estat original i que únicament siguin admissibles aquelles 
intervencions sobre l’element patrimonial que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter original. Per tal motiu 
es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en 
patrimoni historicoartístic.

ENTORN 
DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS: Tots els usos, excepte els industrials i activitats recreatives.

Casa urbana-
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DENOMINACIÓ: Cas Capellà Gelat

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE SANTA MARIA

NÚMERO: SMA_498

CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ: Regular

CAUSES DE 
DETERIORAMENT:

DEFECTES DE
 CONSERVACIÓ:

PERILLS
EVENTUALS:

NECESSITAT
D'ACTUACIÓ:

Mig termini

PROPIETAT: Particulars CLASIFICACIÓ
DEL SÓL:

Inventariat

PROTECCIÓ

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:
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- AAVV (1987). Normas Subsidiarias de Planeamiento de Santa Maria del Camí. Documento 6: Catálogo. Santa Maria del 
Camí.
- JAUME DE S'ARBOSSAR, Francesc. (2002). Notes històriques de la vila de Santa Maria del Camí. Ajuntament de Santa 
Maria.
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