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

Sa Botiga
c/ San Alonso, 1
Centre
0100622DD7800A0001MH
PGOU Palma, ARS Centre Històric. Catàleg B/08-51
-

EDIFICI
Tipus: Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars
Nre. plantes: Planta baixa més dues alçades
Època/antiguitat
1886: data cadastre
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

ESTABLIMENT
Local comercial a la planta baixa
Any d’obertura:

1910

971 716 229

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Botigueta tradicional de barri en la qual es pot trobar una mica de tot, des d’alimentació fins a
productes de neteja o de la llar. Comerç clàssic de queviures que abasteix els residents de la zona
i en els darrers temps es nodreix també dels visitants.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
S’ubica als baixos d’una antiga finca de pisos del centre històric, s’accedeix a l’interior
mitjançant uns escalons de baixada, que fan pensar en l’antiguitat del local.
2.2 INTERIORS
S’accedeix a l’interior d’aquest establiment mitjançant tres escalons que ens fan pensar en
que no ha patit cap reforma des de la seva obertura, l’interior continua amb la fesomia
d’antiga botiga de barriada, on podem trobar estants de fusta en els quals es col·loca el
producte, i també un moble refrigerat per a mantenir els productes que necessiten fred. Al
darrerà de la botiga hi podem veure un recambró on la propietària passa els moments que
no despatxa.
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
La seva activitat constitueix la tradicional botiga de barriada, comerç de proximitat que
abasteix tant a la població resident com als visitants.
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
1910 – Es va obrir.
Actualment regentat per Marilén i Maria José Quetglas.
5. BIBLIOGRAFIA
Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor
cartográfico.
Recuperat
el
12
d’abril
de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=0100622DD7800A0001MH&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO

CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 2A
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/comestibles+Mar%C3%ADa+Magdalena+Quetglas+Sibera/@39.56714
25,2.6509828,18z/data=!4m19!1m13!4m12!1m3!2m2!1d2.6521482!2d39.5682456!1m6!1m2!1s0x
1297924eff4ca897:0x41a11cea5e663b77!2scomestibles+Mar%C3%ADa+Magdalena+Quetglas+Sibe
ra,+Carrer+de+Sant+Alonso,+1,+07001+Palma+de+Mallorca,+Islas+Baleares!2m2!1d2.6514642!2d3
9.5674726!3e2!3m4!1s0x1297924eff4ca897:0x41a11cea5e663b77!8m2!3d39.5674726!4d2.65146
42
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