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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Bar Rita 

Ubicació/ Adreça  c/ Plaça Llorenç Bisbal ,13 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 0502017DD7800B0001TW 

Planificació PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més tres alçades 

Època/antiguitat 1900: data cadastre Any d’obertura: Dècada dels anys 40 

Estil - 

Autor - 
 

DADES DE CONTACTE  

Web  - 

Correu electrònic - 

Telèfon 971 422 804 

XARXES SOCIALS 

Facebook Bar Rita 

Instagram @ritabar13 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Ubicat a la cantonada entre el carrer Socors i la plaça Llorenç Bisbal, de camí entre la Porta de 
Sant Antoni i la plaça del Pes de la Palla, davant l'església. 

 
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

2.1 EXTERIORS  
Ubicat a la planta baixa d’un edifici reformat que limita amb la plaça de Llorenç Bisbal i amb 
el c. del Socors i del qual predomina avui en dia la terrassa que ocupa una situació estratègica 
sobre la plaça.  

 
2.2 INTERIORS  

L’interior ens transporta en el temps i ens permet gaudir d'un berenar i dinar en bona 
companyia, tot fent una pausa a la jornada. Des de la barra, que domina l’espai interior, 
s'observa la plaça reformada i amb les taules de la gent que acudeix per delectar-se de 
l'entorn. 

 
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  

Establiment reconegut per servir berenars de productes mallorquins i que participa 
activament en la dinamització social de la barriada i en les festes local.  

http://www.palmaactiva.com/
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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  

El local sembla que ja estava obert durant la Guerra Civil i també com a bar. Al soterrani alberga 
una antic refugi antiaeri. 

 
5. BIBLIOGRAFIA  

Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor 
cartográfico. Recuperat el 25 de març de 2021 de: 
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=0502017DD7800B0001TW&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO 
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Es té en compte Antiguitat i elements qualitatius 
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658c39827e7be?sa=X&ved=2ahUKEwi3tMLZjq_uAhXRYMAKHXnqD44Q_BIwCnoECBYQBQ 
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