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

Encuadernaciones Reinés
c/ Rubén Darío, 5
Centre
9508505DD6890H0004WF
-

EDIFICI
Tipus Urbà. Edifici d’habitatge unifamiliar
Nre. plantes: Planta baixa més una alçada
Època/antiguitat
1940: data cadastre
Estil
Autor
DADES DE CONTACTE
Web
Correu electrònic
Telèfon
XARXES SOCIALS
Facebook
Instagram
Twitter
-

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

Principis del s. XX

971 710 607

DADES ESPECÍFIQUES
1. DESCRIPCIÓ
Establiment especialitzat en enquadernacions i reparacions de llibres antics de manera artesanal.
Encara que no tenim constància de la data d’obertura, el propietari assegura que el negoci el va
fundar el seu avi al carrer Protectora, més tard, es traslladà a l’actual taller al carrer Rubén Darío.
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS
2.1 EXTERIORS
Exterior molt senzill, el local té un petit cartell que identifica l’establimen
2.2 INTERIORS
Té dues prestatgeries plenes de llibres acabats i treballs pendents, una barra mostrador on el
propietari fa feina i un moble antic amb les lletres que s’empren per imprimir. També hi ha
una màquina d’imprimir en calent i una planxa manual. A una altra sala, hi ha dues guillotines
i dues premses. Destaca que tota la maquinària amb la que es fa feina és molt antiga.
2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR
Valor històric de les activitats comercials: Actualment, el propietari és la tercera generació
que regenta el negoci, conservant la mateixa activitat que quan el seu avi el va fundar. Un
altre tret característic és que encara utilitza la mateixa maquinària.
www.palmaactiva.com · Encuadernaciones Reinés 2/3

Catàleg d’establiments emblemàtics de Palma 2021

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 – Salvador Carerras Perelló (padrí matern de l’actual propietari) obrí un petit taller
d’enquadernació al carrer Protectora amb el nom de “Encuadernaciones Carrera”.
Durant uns anys amplià a enquadernacions i papereria (al local del costat). Però a
començaments dels anys 90 (amb el s col·leccionables i les adaptacions del material escolar)
augmentà el volum de feina i decidí tancar la part de papereria i quedà només amb la part
d’enquadernacions, moment que aprofità per actualitzar el nom: Encuadernaciones Reinés.
El negoci passa a mans del gendre del fundador. S’encarregarà durant 30 anys fins que n’agafa el
relleu l’actual propietari, Pedro sent la tercera generació en regentar l’establiment.
5. BIBLIOGRAFIA
Gobierno de España. Sede Electrónica del Catastro (s.f.). Buscador de inmuebles y visor
cartográfico.
Recuperat
el
30
de
març
de
2021
de:
www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=7&mun=40&UrbRus=U&Re
fC=9508505DD6890H0004WF&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuev
oVisor&ZV=NO

CATEGORIA ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC: 1A
Alta
2019
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.com/maps/place/Reines/@39.5748251,2.6455831,17.38z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfd
067fab00a91b90!8m2!3d39.5753007!4d2.6451572
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