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DADES GENERALS 
 

NOM DE L’ESTABLIMENT Tapicerías Hernández 

Ubicació/ Adreça  c/ Bonaire, 18 

Districte/ Barri Centre 

Ref. Cadastral 9607512DD6890F0001XH 

Planificació - 

Qualificació - 

 

EDIFICI                                                                                          ESTABLIMENT 

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

Nre. plantes:  Planta baixa més 5 alçades                 Un nivell més soterrani                     

Època/antiguitat 1971: data cdastre Any d’obertura: 1939 

Estil - 

Autor - 

 

DADES DE CONTACTE  

Web  tapiceriashernandez.es/  

Correu electrònic info@tapiceriashernandez.es  | tapiceriashernandez@gmail.com 

Telèfon 971 726 572 | Whatsapp: 653 839 169 

XARXES SOCIALS 

Facebook @tapiceriashernandez 

Instagram @tapiceriashernandez 

Twitter  
 
 
 

DADES ESPECÍFIQUES 
 
1. DESCRIPCIÓ  

Establiment ubicat al carrer Bonaire especialitzat des de 1939 a la confecció de mobles i cortines 
artesans.  Disposa d’un taller de tapisseries, confecció i fusteria que permet oferir al client una 
personalització dels mobles, ja que poden elegir els materials (posseeixen una àmplia gamma de 
productes de qualitat) i les mesures ells mateixos.  

 
2. ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

2.1 EXTERIORS  
Local comercial ubicat a la planta baixa d’un edifici de 4 plantes. De la façana destaca una 
gran vidriera que serveix d’aparador i que permet veure tota la tenda per dedins. Té el rètol 
amb el fons de color blanc i lletres negres juntament amb la data d’obertura del negoci.  

 
2.2 INTERIORS  

L’interior de l’establiment el trobam ple d’una gran varietat de mobles, teles, cortines i 
objectes de decoració exposats. També s’observen dues taules que serveixen per prendre 
mesures i fer tasques administratives.   
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2.3 ACTIVITAT COMERCIAL SINGULAR  
Valor artesanal de les activitats comercials: Tots els productes que ofereixen es fan de 
manera      artesanal, per tant, són productes únics i personalitzats realitzats amb materials 
de gran qualitat.  

 

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  

1936 – L’avi de l’actual propietari, Vicente Hernández Pérez, va muntar el primer taller de 
tapisseria a Soller: Tapisseria Hernández. 
1939 – Adquireix un taller de tapisseria i confecció al carrer Convent de Sant Francesc. 
1966 – Amb els seus dos fills –Vicente i Miguel- incorporats al negoci familiar van veure la 
possibilitat d’ampliar l’empresa muntant la botiga en el mateix carrer (al número 6). A partir 
d’aquest moment la segona generació agafa la direcció. 
Anys 90 – S’incorporà la tercera generació Miguel Angel fill i Carlos. Aquest últim, temps després 
va decidir deixar l’empresa. 
2012 – Local es trasllada al carrer Bonaire número 16. 
2020 – Just després de la quarantena, l’establiment es va haver de traslladar al local del costat, al 
número 18. 
Establiment regentat pel nét del fundador, Miguel Ángel, que s’ha proposat adaptar el negoci 
familiar a la digitalització sense perdre l’essència.  
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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ata=!4m2!3m1!1s0x0:0x30a2c9ee001b2698?ved=2ahUKEwirxZPKoKfgAhWOnhQKHcE5CFgQ_BIwE
HoECAYQCA  
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