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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Alpargatería La Concepción 

Ubicació/ Adreça  C/ De la Concepció, 17 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9607504DD6890F0001MH 

Planificació PGOU Palma ,  ARS Centre Històric 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat  1960: data cadastre Any d’obertura: 1940 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  zapateriamallorca.com/es/       

Correu electrònic la.concepcion@hotmail.es 

Telèfon 971 710 709 

XARXES SOCIALS 

Facebook @alpargaterialaconcepcion 

Instagram @alpargatería_laconcepcion 

Twitter  
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Petit local ubicat en el carrer de la Concepció, una zona per a vianants, que porta en 
funcionament des de 1940 i es dedica a la venda de calçat tradicional de les illes de les Balears. 

 
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

2.1 EXTERIORS 
Portal amb una finestra i dues petites vitrines exteriors per a exposició. 
 

2.2 INTERIORS 
Situada a un nivell inferior de l’alçada del carrer. És un local petit i que compta amb una gran 
quantitat de productes, tots relacionats amb el calçat tradicional. El mobiliari interior és de 
fusta. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Cal remarcar el fet de mantenir una forma de comerç que està desapareixent, el de 
proximitat i amb una producció artesanal d’espardenyes tradicionals de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera i també de sabates que provenen de diferents llocs de la península. El 
negoci té una clientela fidel, formada tant per residents com també per turistes que 

http://www.palmaactiva.com/
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s’emporten un record del seu pas per la ciutat. A més, ha estat una parada habitual de la 
família reial en les seves visites a Palma. 

 
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 

1940 - Obre el negoci Jerónima Fernández. 

2006 - Traspassa el local a Maria Hernández, que el regenta actualment.  
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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/Alpargater%C3%ADa+La+Concepci%C3%B3n/@39.573996,2.6433684,
17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1297925bb7feb587:0x6e9b8f1ecae9c44!8m2!3d39.5739919!4d
2.6455571 
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