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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Gilet Oficina/Casa Gilet 

Ubicació/ Adreça  
Avinguda d’Alemanya, 12A (tenda); C/ Jesús, 4A (entrega de 
mercaderies) 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9811505DD6891B0003MX 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

Tipus:  Urbà. Edifici d’habitatges plurifamiliars   Local comercial a la planta baixa 

Nre. plantes:  Planta baixa 

Època/antiguitat 1936: data cadastre Any d’obertura: 1908 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  giletoficina.com/ 

Correu electrònic info@giletoficina.com 

Telèfon 971 758 813 | Fax: 971 753 135 

XARXES SOCIALS 

Facebook - 

Instagram - 

Twitter - 
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ 

Tenda amb més de cent anys d’antiguitat i que en els seus inicis va ser pionera en la venda de 
màquines d’escriure. Actualment està especialitzada en la venda de mobiliari d’oficina. Disposa 
d’un local de venda a l’avinguda d’Alemanya i que comunica amb un magatzem per a les 
recollides de les compres que dóna al carrer Jesús. 

 

2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 
2.1 EXTERIORS 

L’exterior és senzill, destaquen les lletres metàl·liques amb el nom del negoci folrades a la 
paret i un gran vidre on es poden veure diferents productes que tenen a la venda, 
bàsicament són diferents estils de seients d’oficina. 
 

2.2 INTERIORS 
Local comercial ubicat a peu de carrer i que conserva una reforma que va fer a principis del 
segle XXI el Govern de les Illes Balears per a col·locar-hi unes oficines, però que al cap d’uns 
anys tornaria a recuperar Casa Gilet. Està format per diferents estàncies. Per una banda, una 
sala principal dedicada a la venda de mobiliari d’oficina,  després trobem un soterrani que 
condueix a una oficina i a un taller on es reparen cadires i es fan algunes confeccions o 
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modificacions als productes i també un magatzem que té una porta d’entrada en el carrer 
Jesús.   
 

2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
El valor de l’establiment radica en la seva antiguitat, amb més de cent anys de bagatge, foren  
punters en la venda de material d’oficina, destacant la visió empresarial que va tenir el seu 
fundador, Josep Gilet, que va recórrer els pobles de Mallorca per tal de vendre un producte, 
la màquina d’escriure, que es va acabar fent indispensable en les oficines de tot el món 
durant bona part del segle XX. A més, també cal esmentar que els Gilet van obrir una 
acadèmia i durant els anys trenta, quaranta i cinquanta van ensenyar mecanografia a moltes 
persones. 

 

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 
1908 – Josep Gilet Capó obre un negoci de venda de màquines d’escriure al carrer Costa de Sant 
Domingo, era el representant a les Illes Balears de la llegendària màquina d’escriure 
“Underwood”. 

1943 – Segueix amb el negoci el seu fill, Jaume Gilet. 

1952 – Es traslladen a Jaume II i comencen a vendre mobles d’oficina. 

1960 – Canvien la seva ubicació a l’avinguda d’Alemanya. Allà mantindran les dues línies que ja 
havíen iniciat abans, que són la venda de màquines d’escriure per una banda i per l’altre la de 
mobles i material d’oficina. 

En els següents anys s’aniran expandint, obrint tendes a Ciutadella (1963), Eivissa (1964), Maó 
(1967), Inca (1981) i Manacor (1988). Actualment però no en resta cap d’oberta. 

En l’actualitat està al capdavant del negoci Francisca Gilet, néta del fundador. Segueixen a 
avinguda d’Alemanya, però amb el local més reduït i es dediquen a la venda exclusiva de 
mobiliari d’oficina. 
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