Cal Posas
Vilafranca del Penedès
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Plaça de l'Oli, 2-4

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

41.34791
1.69626
390931
4578199

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Plaça de l'Oli
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08305-243
Patrimoni immoble
Edifici
Barroc Modern
XVIII
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13313CF9708S

Jordi Montlló Bolart
dl., 04/06/2007 - 02:00

Edifici entre mitgeres que fa cantonada amb pati posterior. És de planta irregular fent una
corba a la façana que consta d'un cos central de planta semisoterrani, planta baixa
aixecada, dos pisos i golfes i amb un pis menys a la façana posterior, i dos cossos laterals
de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües a diferent nivell i
els careners paral·lels a la façana.
Façana principal composada a partir de sis eixos verticals. La porta principal és d'arc
rebaixat, amb escut centrat, i les secundàries, una adintellada i l'altra amb un arc de mig
punt. A les plantes pis hi ha balcons amb obertura adintellada i d'arc rebaixat i finestres
adintellades. A les golfes hi ha ulls de bou el·líptics, un d'ells transformat en balcó. Façana
lateral amb balcó d'obertura d'arc rebaixat i finestres adintellades
El coronament de la façana és amb ràfec de maó i tortugada
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