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

Juliá Pinturas
c/ Del Marquès de Fontsanta, 16
Centre
0609516DD7800H0001BP
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial situat a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més sis alçades
Època/antiguitat
1964: data cadastre
Any d’obertura:
1948
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
juliapinturas.com/
Correu electrònic
Telèfon
971 461 350
XARXES SOCIALS
Facebook
@juliapinturas
Instagram
@juliapinturas
Twitter
@JuliaPinturas

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Empresa especialitzada en la venda de productes relacionats amb pintura i decoració. Va arribar
a tenir dins Palma fins a quatre establiments oberts. Actualment però només en té tres, un al
carrer del Marquès de la Fontsanta (tenga original), un altre al polígon de Son Castelló i la tercera
a Manacor.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
A l’exterior hi trobam un rètol modern de diferents colors amb les lletres del local, dues
portes d’entrada i expositors exteriors de vidre.
2.2 INTERIORS
L’interior es va reformar, el local és molt gran, amb moltes prestatgeries d’estil modern i una
gran varietat de productes.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
El seu principal valor és la seva antiguitat, ja que roman obert des de 1948. A més, s’ha de
destacar el fet que el negoci hagi passat en mans de tres generacions diferents.
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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
1948 Lorenzo Juliá i la seva dona, Margarita Miquel Sastre obrin l’establiment ubicat a la Porta
de Sant Antoni. En els seus inicis era de drogueria, transformant-se en ferreteria i taller fotografia
però que més endavant es passarà a la pintura.
Posteriorment es traslladaren a la ubicació actual, carrer del Marquès de Fontsanta, 16.
2015 – Se canvia el nom a la nova marca comercial: “Juliá Pinturas y decoración”.
Heretarà el negoci primer el seu fill, Bartomeu Julià i després el seu net, Toni Julià, arribant així a
la 3a generació.
El negoci anirà creixent fins a arribar a tenir dins Palma fins 4 establiments, actualment però
només en té 3 que romanen oberts, la tenda de Palma, una altra al polígon de Son Castelló i per
últim una tenda a Manacor.
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Es té en compte
Activitat singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.com/maps/place/Juli%C3%A1+Pinturas+Palma/@39.5773038,2.6542684,16z/data=!4
m5!3m4!1s0x0:0x52bf8414b8d96f50!8m2!3d39.5765182!4d2.6564142
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