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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.
El Consell:
l'òrgan que dirigeix l'administració
de la Generalitat
El Consell és l’òrgan al qual correspon
la potestat executiva i reglamentària i
l’encarregat de dirigir l’Administració de la
Generalitat, a més d’altres competències
en matèria de política general i funcions
executives, administratives i normatives.
Està format pel president o la presidenta,
que és al mateix temps el president de la

Generalitat i els consellers i les conselleres,
responsables de les diferents àrees.
Palau dels Català de Valeriola
El seu origen està documentat en el segle
XV, i esta és la raó de la seua estructura
típica del gòtic civil de la Corona d'Aragó,
amb pati central i escala monumental que
conduïx a la planta noble.
En 1513 la família Català va adquirir la
casa, que va aconseguir fama històrica
a partir de 1591, quan Bernat Guillem
Català de Valeriola va fundar l'Acadèmia
dels Nocturns, una peculiar institució
que reunia nobles valencians en tertúlies
literàries. En 1727 es va reformar i va
ampliar l’immoble amb l'adquisició de la
casa adjacent del marqués de Llançol de
Romaní, orientant la façana principal a
l'actual plaça de Nules. Entre 2002 i 2006,
una rehabilitació integral va adaptar
l'edifici per a funcions administratives. En
2007 va ser declarat Bé d’Interés Cultural.

Palacio de LOS CATALÀ DE VALERIOLA
PLAZA DE NULES, 2.
València
Época: siglos XV - XVIII
.......................................................................
Palaus Transparents:
el alma de las instituciones
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.
El Consell:
el órgano que dirige la administración
de la Generalitat
El Consell es el órgano al que
corresponde la potestad ejecutiva y
reglamentaria y el encargado de dirigir
la Administración de la Generalitat,
además de otras competencias en
materia de política general y funciones
ejecutivas, administrativas y normativas.
Está formado por el presidente o la

presidenta, que es a su vez el president
de la Generalitat y los consellers y las
conselleres, responsables de las diferentes
áreas.
Palacio de los Català de Valeriola
Su origen está documentado en el siglo
XV, de ahí su estructura típica del gótico
civil de la Corona de Aragón, con patio
central y escalera monumental que
conduce a la planta noble.
En 1513 la familia Català adquirió la casa,
que alcanzó fama histórica a partir de
1591, cuando Bernardo Guillem Català
de Valeriola fundó la Academia de los
Nocturnos, una peculiar institución que
reunía a nobles valencianos en tertulias
literarias. En 1727 se reformó y amplió el
inmueble con la adquisición de la contigua
vivienda del marqués de Llançol de
Romaní, orientando la fachada principal
a la actual plaza de Nules. Entre 2002 y
2006, una rehabilitación integral adaptó
el edificio para funciones administrativas.
En 2007 fue declarado Bien de Interés
Cultural.

