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

Mascotas la Rambla
c/ la Rambla, 8
Centre
0105101DD7800E0005SP
PGOU Palma, ARS Centre Històric, R5
-

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 cdastre
Any d’obertura: 1939
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 713 904
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
@mascotas_la_rambla
Twitter
-

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment ubicat a una zona molt transitada i dedicat a la venda d’animals, menjar per aquests
mateixos i també tot tipus de complements per a aquests.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
De l’exterior cal destacar que tot i que el rètol antic va ser destruït en el moment en què es
va reformar la façana. Es va construir una versió gairebé idèntica a l’original, de fons negre i
lletres brillants i daurades.
2.2 INTERIORS
Local amb diferents alçades a l’interior, amb gàbies i compartiments per a animals vius.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
És un establiment dedicat en exclusiva a la venda de mascotes, especialment a ucells i de tot
tipus de menjar i complements per a aquestes.
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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
1939 – Miguel Arnaiz, que tenia uns magatzems als antics horts al carrer Socors, va obrir el local,
però no hi havia activitat amb mascotes. Als anys el negoci va passar a mans de Cipriano Arnaiz.
El negoci va pasar a la 3a generació familiar, Magdalena Toni i Miquel Arniz, nets del fundadors i
posteriorment també treballà a Margarita Arnáiz, filla d’aquest últim.
Actualment, ha agafat el relleu Margarita López Vallori, dependenta que durant més de 30 anys
ha fet feina al negoci canviant el nom a “Mascotas la Rambla”.
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CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1A
Alta
2018
Data de revisió
07/05/2021
Data d’aprovació
21/05/2021
Es té en compte
Antiguitat

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Pajareria+Arn%C3%A1iz/@39.5728205,2.6483855,17z/data=!3m1!4b1
!4m5!3m4!1s0x12979250f5b2dbd1:0xf7184a497fcc711e!8m2!3d39.5728205!4d2.6505742
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