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

Curtits Bonet
c/ Dels Hostals, 7
Centre
0203005DD7800C0001XA
PGOU Palma, ARS Centre Històric, PERI sa Gerreria
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més quatre alçades
Època/antiguitat
1880: data cadastre
Any d’obertura:
1955
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
curtitsbonet.com/
Correu electrònic
info@curtitsbonet.com
Telèfon
971 713 691
XARXES SOCIALS
Facebook
Curtis Bonet
Instagram
@curtitsbonet
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Negoci que, obert des del 1955, es dedica a la venda de complements per al calçat, de
maquinària i complements per a la seva reparació i també de pells de decoració, com estores.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
El local està ubicat a la planta baixa d’un edifici de tres alçades. De la part exterior destaca la
porta d’accés i els dos mostradors de fusta que són originals de l’anterior local.
2.2 INTERIORS
A l’interior es conserven algunes prestatgeries antigues i concretament un armari de calaixos
que prové de temps enrere i també un rètol col·locat a una paret interior.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Mantenen l’activitat amb la pell. Es dediquen a la venda a professionals i a sabaters
(sabateries) per a complements.
Es considera que l’activitat que s’hi desenvolupa és singular.
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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
1955 - Vicenç Bonet obre el negoci amb el nom de Curtidos España.
2008 - Es trasllada de la plaça de la Quartera, 10 a la plaça dels Hostals.
Actualment segueixen amb el negoci els fills de Vicenç Bonet: Joan, Xisco i Vicenç.
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Durán, L. (2010). La época gloriosa del cuero fue cuando vendíamos a los hippies de Eivissa. Diario
de Mallorca. Recuperat de: www.diariodemallorca.es/palma/2010/07/17/epoca-gloriosa-cuerovendiamos-hippies-eivissa/587375.html
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cartográfico.
Recuperat
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de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=0203005DD7800C0001XA&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
Activitat singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Curtits+Bonet/@39.570761,2.6505743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x12979251e8b2ad35:0x3fe2c0a06738697a!8m2!3d39.570761!4d2.652763
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