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

Cafès Llofriu
Mercat de l’Olivar, mòdul nº23
Centre
0307001DD7800E0002XU
PGOU Palma, ARS Centre Històric R
-

EDIFICI

ESTABLIMENT

Parada a l’interior del Mercat Municipal de
l’Olivar, mòdul 23
Nre. plantes
Època/antiguitat
1962: data cadastre
Any d’obertura:
Estil
Autor
Tipus

1866

DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
comercial@cafesllofriu.com
Telèfon
971 756 835
XARXES SOCIALS
Facebook
@CafesLlofriu
Instagram
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment dedicat a l’activitat de venda de cafè a l’engròs i al detall (envasat) ubicat
actualment a l’interior del Mercat Municipal de l’Olivar.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Destaca un expositor de grans dimensions que permet l’exposició d’un gran assortiment de
productes, juntament amb la marquesina amb el logotip i el nom i la data d’antiguitat de
l’establiment.
2.2 INTERIORS
Mobiliari i estris propis d’una parada que transmet modernitat i al mateix temps l’atmosfera
pròpia d’una botiga especialitzada en cafè, te i altres infusions.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
És un establiment dedicat a la venda de tot tipus de cafè tant a granel, venda poc habitual a
dia d’avui, com envasat.
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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.
Ha mudat d’ubicació, del c/Tous i Ferrer a l’interior del mercat municipal.
4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES
1866 - Fundat per la família Llofriu, inicialment era una botiga de queviures amb una torradora
manual de cafè i estava ubicada en el carrer Guixers.
1955 - Cafès Llofriu, ja com a societat anònima, s’instal·la en el carrer de Tous i Ferrer i es va
especialitzar en la comercialització de cafè i xocolata.
2001 - Es posa com a gerent del negoci Salvador Florit.
Cafès LLofriu està en mans de Cafè Rico- Grupo Fontanet.
2019 - Es trasllada a l’interior del mercat municipal de l’Olivar.
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CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1B
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/uv?hl=ca&pb=!1s0x12979251626bdb15:0x65a5f7436075c3b2!2m19!2m2!1i
80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e
115!4s/maps/place/cafes%2Bllofriu/@39.5734307,2.6536081,3a,75y,134.97h,90t/data%3D*213m
4*211e1*213m2*211sQXdI1RUyhU6YXLEiMACO5w*212e0*214m2*213m1*211s0x0:0x65a5f7436
075c3b2!5scafes+llofriu++Cerca+amb+Google&imagekey=!1e2!2sQXdI1RUyhU6YXLEiMACO5w&sa=X&ved=0ahUKEwia2dqIj
M7RAhWMbhQKHfTGBPgQpx8IcDAK
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