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

Estanc i loteries Ca’n Homar
C/ Sindicat, 25
Centre
0304611DD7800C0001QA
PGOU Palma, ARS Centre Històric, N5
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus:
Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1885: data cadastre
Any d’obertura:
1898
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

971 716 768

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un petit establiment de planta baixa dedicat a la venda de tabac, filatèlia i altres
productes relacionats, com pipes, segells, etc. També s’hi ven loteria nacional i diferents jocs
d’apostes.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
L’establiment compta amb el rètol propi d’identificació dels estancs arreu de l’Estat i el rètol
de loteria. A més, presenta un mostrador exterior amb articles diversos: articles de fumador,
rellotges, articles de decoració, etc.
2.2 INTERIORS
És un local petit de planta baixa; a la part esquerra hi trobem una llarga vitrina amb una gran
varietat de productes i a la dreta el taulell, que és de fusta amb una coberta de marbre. La
major part del mobiliari és de fusta i es conserva de la reforma que es va fer durant els anys
setanta.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
El valor històric de l’establiment radica en la seva antiguitat, ja que porta més d’un centenari
venent els seus productes.
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
1898- Fou obert per la família Arbona.
1921- Fou adquirit per l’indiano Pedro Juan Soler i que després heretaria el seu gendre Miquel
Homar.
Anys 50- Van continuar amb el negoci els descendents de Miquel Homar, Pedro i Lorenzo
Anys 70- Va ser totalment reformat.
2004- Fins a l’actualitat el local està regentat per els fills de Pedro, Gori i Miquel Homar.
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CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 2A
Alta
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Data de revisió
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Data d’aprovació
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Es té en compte
Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Estanco+Palma+05/@39.571424,2.6515462,17z/data=!4m13!1m7!3m
6!1s0x1297925220641761:0xcdae12a4d6d5df37!2sCarrer+del+Sindicat,+25,+07002+Palma,+Illes+B
alears!3b1!8m2!3d39.571424!4d2.6537349!3m4!1s0x129792522066b205:0x18752ce5b9b5411f!8
m2!3d39.571424!4d2.6537349
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