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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Eléctrica Ramblas 

Ubicació/ Adreça  c/ Avinguda d’Alemanya, 7 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9810501DD6891B0001EB 

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 quatre alçades i un àtic 

Època/antiguitat 1958: data cadastre Any d’obertura: 1952 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  electricaramblas.es/ 

Correu electrònic info@electricaramblas.com 

Telèfon 971 723 721 | Whatsapp: 601 130 130 

XARXES SOCIALS 

Facebook @electricaramblaspalmamallorca  

Instagram - 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Establiment que porta en actiu des del 1952 i està especialitzat en la venda d’elements 
electrònics, elèctrics, sistemes de seguretat, il·luminació, etc. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

De l’exterior podem destacar els diferents expositors de vidre on s’exposa una gran varietat 
de productes i el rètol del negoci, de fons blanc il·luminat i amb lletres blaves i vermelles. 
 

2.2 INTERIORS 
A l’interior es combinen prestatgeries i mostradors de fusta i vidre d’estil més antic amb un 
mobiliari més nou, amb un gran assortiment de productes de tot tipus. 
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR 
        (Valor històric de les activitats comercials, artesanals i de serveis, relleu generacional./Valor 

cultural/singular/tradicional/Valor turístic/ Valor patrimonial del bé moble i immoble/Valor 
social a l’entorn on s’ubiquen, comerç de proximitat). 
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El seu valor radica en el fet de ser de les primeres empreses de Mallorca que van apostar per la 
venda exclusiva de productes elèctrics i electrònics.  

 
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 

1952 - Obre el local Antonio Vives Sora. En els seus inicis estava localitzat a la Rambla per 
recentment trasllardar-se a l’avinguda d’Alemanya. 

Actualment porta el negoci la seva filla, Francisca Vives. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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