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

Plovins
C/ Sant Miquel, 25
Centre
0106513DD7800E0001KY
-

EDIFICI
ESTABLIMENT
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Local comercial a la planta baixa
Nre. plantes: Planta baixa més tres alçades
Època/antiguitat
1887: data cadastre
Any d’obertura:
1940
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
971 722 269 | 654 565 482
XARXES SOCIALS
Facebook
Plovins Merceria
Instagram
@plovinsmerceria
Twitter

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
És una de les poques merceries tradicionals que queden a Palma, està ubicada en una zona molt
transitada de Palma i té gairebé noranta anys d’antiguitat. A part d’elements de merceria també
ha anat introduint altres productes per tal d’adaptar-se als nous temps.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Rètol negre amb el nom del negoci amb lletres blanques. La tenda fa un petit passadís
d’entrada amb vidrieres a banda i banda on s’hi exhibeixen diferents peces de roba.
2.2 INTERIORS
El mobiliari és sobri, taulell de fusta i vidre i estants de fusta, amb calaixeres funcionals per
emmagatzemar tots els productes que es venen a la tenda (merceria, roba interior,
camisetes, etc.)
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
És una de les poques merceries que es conserven a Palma, amb tot el que això suposa com a
depositària d’un model comercial tradicional de venda al detall i de proximitat.
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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
1940 – Funda l’establiment Joan Plovins, que era mercader, també obre un negoci a Manacor,
que al cap d’uns anys tancaran.
Anys 60 – Compren el local, ja que abans era de lloguer. Es posen al capdavant del negoci els dos
fills de Joan, Francisco i Miquel Plovins.
2005 – Reforma important del local, es modernitza.
Actualment segueix amb el negoci la tercera generació, el net de Joan Plovins, del mateix nom.
5. BIBLIOGRAFIA
Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor
cartográfico.
Recuperat
el
14
d’abril
de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=0106513DD7800E0001KY&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO

CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1A
Alta
2018
Data de revisió
07/05/2021
Data d’aprovació
21/05/2021
Es té en compte
Antiguitat i activitat singular

PLÀNOL DE SITUACIÓ
www.google.es/maps/place/Almacenes+Plovins+C.B./@39.5739642,2.6476154,18z/data=!4m8!1m
2!2m1!1splovins!3m4!1s0x129792510e6a469b:0x18e84ccd695eab6a!8m2!3d39.5731641!4d2.652
0513
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