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DENOMINACIÓ: LES MARINES / Casa Alta / Casa Blanca

ADREÇA: X=418637,757 Y=4572685,67

MUNICIPI: Viladecans

ÈPOCA: s. XX

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A: .

TIPOLOGIA: Grup III

TITULARITAT: Privada

ÚS: Agrícola

CODI: t. 71

DESCRIPCIÓ:

Conteguda als voltants com Casa Alta o Casa Blanca, degut a la forma o
color. A la façana en un parell de llocs, està escrit el nom que els seus propietaris han
donat a la casa que és: LES MARINES.

El cos principal, és un edifici de planta baixa i dues pisos més amb la teulada
a dues vessants i el carener perpendicular a la façana que està orientada a migdia.

A la planta baixa i centrada està la porta que és d’arc de mig punt i roman
protegida per un porxo format pel pis del balcó del pis superior sostingut per dos
pilars. A cada banda de la porta hi ha una finestra amb reixes.

Al primer pis i centrat està el balcó amb una finestra a cada banda.

Al segon pis destaquen al centre, un grup de tres finestres amb un sòcol
d’obra i arc de mig punt. A cada banda també hi ha una finestra.

La façana arrebossada i pintada de blanc, té uns detalls a destacar, la data
1945 de construcció ?, i a cada banda del balcó uns escuts un amb el nom de la casa i
l’altre amb un detall al·lusiu.

A la dreta d’aquest edifici i perpendicular a ell hi ha un cos de dues plantes i
terrat amb baranes. Tot ell segueix l’estètica de la resta de la casa.

CONTEXT:
Situada a la zona de la Marina, entre la carretera C-245, dins la zona

arqueològica de “Les Sorres”.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

Data de la darrera actualització:  Maig      2002
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EVOLUCIÓ D’USOS: Ús original: .Masia

Ús actual: Habitatge d’ús agrícola
.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
.
VALORACIÓ:

.
PROTECCIÓ PROPOSADA: .

RÈGIM URBANÍSTIC: Clau 24. Rústic protegit de valor agrícola

RÈGIM DE PROTECCIÓ: … .

REFERÈNCIA CADASTRAL: .

DADES HISTÒRIQUES:
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