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Sant Miquel dels Reis

Palau de la Generalitat
Palau dels Borja
Palau dels Català de Valeriola
Palau de Castellfort
Palau dels En Bou
Palau de l’Almirall
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Palau de Pineda
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Palau Boïl d’Arenós
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Plaça del carme, 4.
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Època: segle XVIII
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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.
Institut Valencià d'Administració Pública
(IVAP)
L’IVAP gestiona i promou la formació
del personal de les Administracions
públiques de la Comunitat Valenciana. La
seua missió és donar resposta, en termes
formatius, a les necessitats de l'estratègia
de l'Administració pública, que al mateix
temps respon a les demandes dels
ciutadans i les ciutadanes.

Universitat Internacional Menéndez Pelayo
Fundada en 1945 a Santander, té hui seus
en diverses capitals espanyoles. Està
especialitzada en màsters i postgraus,
cursos d'espanyol per a persones
estrangeres i cursos d'estiu. Des de 1987
patrocina anualment el Premi Internacional
Menéndez Pelayo a la tasca literària o
científica amb repercussió i dimensió
humanística.
Palau de Pineda:
de residència palatina a seu universitària
Situat a la plaça del Carme de València,
este edifici palatí va ser construït en el
segle XVIII com a residència de Francisco
Salvador Pineda, intendent general dels
regnes de València i Múrcia i justícia major
de València. Presenta un traçat d'estil
classicista, amb una façana neoclàssica
flanquejada per dos torres i una gran porta
central sobre la qual se situa l'escut d'armes
dels Pineda, en el qual encara s'aprecia la
data de 1732. Greument afectat per la riuada
de 1957, el palau va ser adquirit en 1984 per
la Generalitat per a rehabilitar-lo.

palacio de pineda
Plaza del carmen, 4.
València
Època: siglo 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.
Instituto Valenciano de Administración
Pública (IVAP)
El IVAP gestiona y promueve la formación
del personal de las Administraciones
públicas de la Comunitat Valenciana.
Su misión es dar respuesta, en términos
formativos, a las necesidades de la
estrategia de la Administración pública, que
a su vez responde a las demandas de los
ciudadanos y las ciudadanas.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Fundada en 1945 en Santander, tiene hoy
sedes en diversas capitales españolas. Está
especializada en másters y posgrados, cursos
de español para personas extranjeras y cursos
de verano. Desde 1987 patrocina anualmente
el Premio Internacional Menéndez Pelayo a
la labor literaria o científica con repercusión y
dimensión humanística.
Palacio de Pineda:
de vivienda palaciega a sede universitaria
Situado en la plaza del Carmen de València,
este edificio palaciego fue construido en
el siglo XVIII como residencia de Francisco
Salvador Pineda, intendente general de
los reinos de València y Murcia y justicia
mayor de València. Presenta un trazado de
estilo clasicista, con una fachada neoclásica
flanqueada por dos torres y una gran puerta
central sobre la que se sitúa el escudo de
armas de los Pineda, en el cual todavía
se aprecia la fecha de 1732. Gravemente
afectado por la riada de 1957, el palacio fue
adquirido en 1984 por la Generalitat para su
rehabilitación.

