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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 de l'Almirall
Té el seu origen en una casa pairal noble
del segle XV d'estructura gòtica típica.
Tant la casa com els banys públics d'estil
àrab edificats originàriament en els seus
voltants deuen el seu nom a un propietari
posterior: Francesc de Cardona, marqués
de Guadalest i batle general del Regne,
que va ser nomenat en 1623 almirall de la
Corona d'Aragó.
Diferents famílies nobles van deixar la
seua empremta en successives reformes,
tot i que es conserven nombrosos
elements originals com el pati central,
l'escala monumental o els magnífics
treginats amb motius heràldics. A principis
del segle XX, una reforma historicista
va recuperar elements gòtics perduts
com el brocal del pou o les arcades de
l'escala. En 1944 va ser declarat monument
historicoartístic i en 1985 va ser adquirit
i restaurat per la Generalitat per a usos
administratius.

Palacio de l'Almirall
Calle palaU, 14.
València
Época: siglos XV - XVIII
.......................................................................

su vez el president de la Generalitat y los
consellers y las conselleres, responsables
de las diferentes áreas.

Palaus Transparents:
el alma de las instituciones

Tiene su origen en una casona noble
del siglo XV de estructura gótica típica.
Tanto la casa como los baños públicos
al estilo árabe edificados originalmente
en los alrededores deben su nombre a
un propietario posterior: Francesc de
Cardona, marqués de Guadalest y batle
general del Reino, que fue nombrado en
1623 almirante de la Corona de Aragón.

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

Palacio de l'Almirall

Diferentes familias nobles dejaron su
impronta en sucesivas reformas, aunque
se conservan numerosos elementos
originales como el patio central, la escalera
monumental o los magníficos artesonados
con motivos heráldicos. A principios del
siglo XX, una reforma historicista recuperó
elementos góticos perdidos como el brocal
del pozo o las arcadas de la escalera. En
1944 fue declarado monumento históricoartístico y en 1985 adquirido y restaurado
por la Generalitat para usos administrativos.

