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DADES GENERALS
NOM DE L’ESTABLIMENT
Ubicació/ Adreça
Districte/ Barri
Ref. Cadastral
Planificació
Qualificació

Alejandro Forteza
C/ Pas d’en Quint, 4
Centre
9903001DD6890D0001QZ
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat 1962: data cadastre
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

ESTABLIMENT
Local comercial a la planta baixa
Any d’obertura:

1918

971 417 148

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un establiment que es dedica a la confecció i reparació d’articles de joieria artesans.
L’actual propietari es Francisco Bonet que juntament amb el seu pare duen la gestió del negoci.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
El rètol, fet de marbre, és d’estil modern i també hi trobam unes vidrieres, a banda i banda de
la porta d’entrada, d’una certa antiguitat que fan d’expositor exterior.
2.2 INTERIORS
L’establiment té dues parts principals, la primera és la que fa de tenda, on es venen els
productes de joieria i la segona part és la que fa de taller. El mobiliari i tota l’estructura interna
de la tenda és d’estil antic, destaquen les prestatgeries de vidre on s’exhibeixen les diferents
joies.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
L’activitat artesana que es desenvolupa en aquest establiment consisteix en l’elaboració i la
reparació de joies tradicionals mallorquines, antigues i modernes. Ha de ser considerat com
activitat singular, atès que són molt pocs els tallers que es dediquen avui dia a aquesta labor.
3. INTERVENCIONS
Des del punt de vista del foment al comerç serà receptora de totes aquelles intervencions que
s’implementin atenent al seu grau de protecció.
4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES
1918 – Obre el local Alejandro Forteza.
2000 – Adquireix el negoci Francisco Bonet, fill del fundador i que regenta fins l’actualitat.
5. BIBLIOGRAFIA
Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor
cartográfico.
Recuperat
el
12
d’abril
de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=9903001DD6890D0001QZ&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO

CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1A
Alta
2018
Data de revisió
07/05/2021
Data d’aprovació
21/05/2021
Es té en compte
Antiguitat i activitat singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Pas+d'en+Quint,+07001+Palma+de+Mallorca,+Islas+Baleares/@39.57
03283,2.6487983,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1297925002249719:0x593e3a95e1681b28!2sPas
+d'en+Quint,+07001+Palma+de+Mallorca,+Islas+Baleares!3b1!8m2!3d39.5702699!4d2.6489364!3
m4!1s0x1297925002249719:0x593e3a95e1681b28!8m2!3d39.5702699!4d2.6489364
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