Casa Olivella i Ràfols
Vilafranca del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Carrer de Sant Pere, 134

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.34243
1.6949
390808
4577593

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Autor de l'element:
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08305-123
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Eclecticisme
XIX
1899
Santiago Güell i Grau
Dolent
només s'ha conservat la façana
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5052

Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13328CF9707N
Jordi Montlló Bolart
dj., 07/06/2007 - 02:00

Descripció
Edifici entre mitgeres que tenia planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i sotacoberta. Només
conserva la façana que està apuntalada. La seva composició és simètrica a partir de tres eixos verticals. El
parament inferior de la façana, que correspon a la planta baixa està fet de bandes horitzonatsl; i a la part
superior és llis.
A la planta baixa hi ha el portal d'accés, centrat i d'arc de mig punt, acada costat trobem finestres, també
amb arc de mig punt i totes les obertures tenen trencaaigües. A la planta pis, destaquen tres balcons
d'obertura únics adintellada amb trencaaigües d'arc rebaixat amb decoracions geomètriques entre l'arc i la
llinda.
Coronament amb cornisa sostinguda per mènsules i barana de gelosia i boles ornamentals

Història
Probablement, la data de construcció de la planta baixa es va fer l'any 1885, segons figura en una de les
reixes d'una finestra. L'any 1899 es presenta la sol·licitud d'obres per afegir una planta a la casa de Josep
Olivella, segons projecte de Santiago Güell i Grau.
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