Palau Comtal
Centelles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Osona
Plaça Nova 5
A l'interior nucli urbà
526

Coordenades:

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

41.79747
2.21935
435144
4627584

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Autor de l'element:
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Tipus de protecció:
Europea – Atributs
inspire:
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
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08067-7
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Renaixement Barroc
XVI-XVIII
1750
Es desconeix
Bo
Bon estat estructural. La façana però és bruta i deixada.
Legal
BCIN
National Monument Record – Defensa
BCIN- R-I-51-7299
dv., 22/04/1949 - 12:00
IPAC núm. 4

Fàcil

Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Residencial
Privada
5378003DG3257N0001OO
Jordi Petit Gil
dv., 06/03/2009 - 01:00

Descripció
Edifici de planta rectangular amb un pati central quadrat de planta baixa, dos pisos i una planta d'entresol.
L'estructura està aixecada mitjançant voltes i arcs de mig punt, amb parets de càrrega i forjats. La coberta és
de teula aràbiga a quatre vessants. Les cantoneres tenen totes una torre de guaita per protegir el palau i al
sostre, al centre de l'edifici hi ha una petita terrassa amb marlets de caràcter també defensiu.

Observacions:
El tipus de palau podria correspondre perfectament als segles XVI-XVII, és molt semblant als palaus
del Renaixement italià. Per altre banda es estrany que els comtes fessin obres d'importància al seu
palau durant els segles XVIII i XIX tenint en compte que des de finals del XVII residien a Barcelona.

Història
La primitiva casa datava de 1415 durant l'època de Gelabert VII. Però va ser el seu nebot Lluís I qui va
comprar un "llinar de quatre quartans" entre 1510 i 1514 per construir l'actual a la plaça Major, la nova casa
va ser construïda pel seu fill Guillem Ramon II cap a 1540. L'edifici actual no correspon al del segle XVI,
aquest va ser fet a inicis del XVIII. El comte Francesc Xavier I recolzà a Felip V durant la Guerra de
Successió y un cop acabada la guerra va reedificar el palau fet per Guillem Ramon II cap a 1750. Després
de l'assalt a la vila durant la Guerra del Francès (1808-14) el 16 d'abril de 1809 va quedar molt malmès.
Madoz escriu en 1845 "El Palacio de los condes de Centellas, edificado a principios del siglo XVIII y aún
sin concluir...maltratado en la guerra de la Independencia se halla casi inhabitable".
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