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

Joyería Miró
c/ Sant Miquel, 53 (a més d’altres tendes)
Centre
0108610DD7800G0001TQ
PGOU Palma, ARS Centre Històric, R6
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més dues alçades
Època/antiguitat
1922: data cadastre
Any d’obertura 1932
Estil
Autor
-

DADES DE CONTACTE
Web
mirorelojes.com/es/
Correu electrònic
pedromiro@mirorelojes.com
Telèfon
971 725 104
XARXES SOCIALS
Facebook
@pedromirojoyeriarelojeria
Instagram
@miropedrojoyeriarelojeria
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Local comercial en planta baixa especialitzat en la venda de joies i rellotges. En els seus orígens el
primer establiment estava localitzat al carrer Sant Miquel 129, per després traslladar-se al 121
(ara és el 53). Actualment també disposen de dues tendes més (C/ Sant Miquel, 35 i Carrefour de
General Riera, 0 ).
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Disposa de tres petits expositors exteriors de fusta i un conegut logotip modern de lletres
blanques i fons negre amb el nom de l’establiment que es present a les diferents tendes de
Rellotges i Joieria Miró.
2.2 INTERIORS
Compta amb mobiliari i expositors interiors de vidre on s’exposen les joies i els rellotges en
venda. Tot el mobiliari és nou.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
D’aquest negoci s’ha de destacar la seva antiguitat i la seva tradició familiar, ja que el negoci
ha passat per les mans de 3 generacions diferents i també pel fet d’haver-se anat adaptant
als nous temps, incorporant sempre les darrers tendències en joies i rellotges i amb la creació
d’una pàgina web del negoci que permet la compra online dels 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
1932 – Fundat per Pedro Miró Miró després d’haver après l’ofici de rellotger a Barcelona.
1970 – S’incorpora a l’empresa el seu fill, Pedro Miró Fuster.
En l’actualitat, Pedro Miró Fuster porta el negoci juntament amb les seves filles, es tracta de la 3a
generació que es dedica a la venda de joies i rellotges.
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Es té en compte
Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Relojer%C3%ADa+Joyer%C3%ADa+Pedro+Mir%C3%B3/@39.575132
1,2.6512051,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe02169c3174a255a!8m2!3d39.5750432!4d2.6519883
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