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Carrer CAVALLERS, 2.
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Època: segles XV - XVI - XX
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Palaus Transparents:
l’ànima de les institucions
El programa Palaus Transparents obri les
portes de l’Administració pública a tota la
ciutadania. D’esta manera podem conéixer
millor les institucions i les seues funcions,
gaudint a més del nostre increïble
patrimoni arquitectònic.
La Generalitat:
el govern de la Comunitat Valenciana
La Generalitat està constituïda pel
conjunt de les institucions d'autogovern
de la Comunitat Valenciana. Formen
part d'ella les Corts, la Presidència i el
Consell. El president de la Generalitat,
que també ho és del Consell, dirigix l'acció
del Consell, coordina les funcions d'este
i ostenta la més alta representació de la
Comunitat Valenciana. El Consell, format

pel president o presidenta i els consellers
i les conselleres, és l'òrgan executiu
i reglamentari encarregat de dirigir
l'administració de la Generalitat.
Palau de la Generalitat
És la seu de la Presidència de la Generalitat
i del Consell. Té el seu origen en una casa
del segle XV a la qual es van anar afegint
cases adjacents per a establir, en 1421, la
seu de la Diputació del General, la màxima
institució foral de l'època.
Les modificacions històriques han
configurat una mescla d'estils difícil de
classificar, reconeixent-se elements gòtics
com l'escala monumental, renaixentistes
com la torrassa orientada a la plaça de la
Mare de Déu i altres posteriors.
Amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia
en 1982, es va convertir en seu de les Corts
i el Consell i va quedar per a ús exclusiu
d'este últim des de 1984. En 1931 va ser
declarat monument historicoartístic
nacional.

Palacio de la Generalitat
Calle Caballeros, 2.
València
Época: siglos XV - XVI - XX
.......................................................................

Valenciana. El Consell, formado por el
presidente o presidenta y los consellers
y las conselleres, es el órgano ejecutivo
y reglamentario encargado de dirigir la
administración de la Generalitat.

Palaus Transparents:
el alma de las instituciones

Palacio de la Generalitat

El programa Palaus Transparents abre las
puertas de la Administración pública a
toda la ciudadanía. Así podemos conocer
mejor las instituciones y sus funciones,
disfrutando además de nuestro increíble
patrimonio arquitectónico.
La Generalitat:
el gobierno de la Comunitat Valenciana
La Generalitat está constituida por
el conjunto de las instituciones de
autogobierno de la Comunitat Valenciana.
Forman parte de ella las Corts, la
Presidència y el Consell. El president
de la Generalitat, que también lo es del
Consell, dirige la acción del Consell,
coordina las funciones de éste y ostenta la
más alta representación de la Comunitat

Es la sede de la Presidencia de la Generalitat
y del Consell. Tiene su origen en una casa
del siglo XV a la que se fueron añadiendo
viviendas adyacentes para establecer, en
1421, la sede de la Diputació del General, la
máxima institución foral de la época.
Las modificaciones históricas han
configurado una mezcla de estilos difícil
de clasificar, reconociéndose elementos
góticos como la escalera monumental,
renacentistas como el torreón orientado a
la plaza de la Virgen y otros posteriores.
Con la aprobación del Estatuto de
Autonomía en 1982, se convirtió en sede de
las Corts y el Consell quedando para uso
exclusivo de éste último desde 1984. En
1931 fue declarado monumento históricoartístico nacional.

