Casa Batlle i Planas
Vilafranca del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Carrer de Sant Pere, 34 i 36

Coordenades:

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

41.34455
1.69652
390947
4577826

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Autor de l'element:
Estat 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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08305-126
Patrimoni immoble
Edifici
Historicista Contemporani Romàntic
XX
1908
Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5055

Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 13313CF9717N
Jordi Montlló Bolart
dv., 08/06/2007 - 02:00

Descripció
Edifici entre mitgeres de planta rectangular format per un doble cos: el primer consta de planta baixa, dos
pisos i golfes i coberta a dues aigües i el segon de planta baixa, pis i coberta de terrat.
La façana del primer cos té una composició simètrica amb dos portals laterals d'arc de mig punt i dues
finestres centrals a la planta baixa i una balconada de tres obertures amb arquivoltes, també amb arcs de mig
punt. A les golfes trobem una galeria de sis obertures rectangulars. Coronament amb una imoportant
barbacana de fusta.
La façana del segon cos té un portal amb arc carpanell a la planta baixa i al seu damunt una tribuna amb
vidrera sustentada per carteles, amb els cantells arrodonits. Al seu damunt hi ha el terrat amb una barana de
ferro.

Observacions:
També es coneix com a Casa Serdà. A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya hi ha dues
fitxes que corresponen a aquesta finca (5054 i 5055).
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