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

Colmado Santo Domingo
c/ Santo Domingo, 1
Centre
9902501DD6890B0003KT
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N4
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més 4 alçades
1993: data cadastre (primera data registrada
Any
Època/antiguitat
que correspon a la data de reforma)
d’obertura:
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

1886

colmadosantodomingo.com/es/
info@colmadosantodomingo.com
971 714 887

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Botiga antiga situada a una zona per a vianants i en el que destaca la venda d’embotits, licors,
formatges i en general productes típics de Mallorca. No obstant això, no sempre ha estat
especialitzada en productes típics de les illes, als seus inicis era una tenda de queviures del barri.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Local amb una petita façana exterior, sense cap mena d’expositor exterior ni vitrall s’exposen
a l’aire lliure diferents productes. A la part de dalt trobem un rètol modern on apareix el nom
del local.
2.2 INTERIORS
L’interior del local és molt reduït, a cada banda hi ha diferents prestatgeries de fusta amb els
productes i embotits que pengen del sostre i al fons un petit taulell on es venen els
productes.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Tot i que encara no es té constància de la seva antiguitat, actualment es troba al capdavant la
tercera generació. Es pot considerar que l’activitat que s’hi desenvolupa és singular, ja que
s’hi venen productes típics de Mallorca, com la sobrassada, el camaiot, licors, vins,
formatges, confitures, etc.
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
1886 - Va obrir el negoci un matrimoni. Des del seus inicis ja era un establiment típic de barri, un
colmado.
1960 – El nom de la botiga és “Fruiteria Londres”.
Anys 70 – Va començar a arribar el turisme a les illes, d’aquesta manera el negoci es va dedicar
més al turisme d’aquella època.
1986 – El negoci es traspassa al Sr. Pedro Amengual degut a que el matrimoni anterior que el
regentava s’havia de jubilar i no va tenir fills. Al mateix temps canvia de nom comercial a
“Colmado Santo Domingo”.
2019 – Actualment es troba al capdavant del negoci el fill, Pedro Miguel, sent així la segona
generació de la família Amengual.
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Es té en compte
Antiguitat i activitat singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Sobrasada++Colmado+Sant+Domingo/@39.5697712,2.6472531,17z/d
ata=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1297924fe4af80b1:0x3bcc53687377f45d!8m2!3d39.569787!4d2.649
427
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