PROGRAMA PALAUS TRANSPARENTS
La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació en col·laboració
amb altres institucions i òrgans d'autogovern ha desenrotllat el programa Palaus Transparents per
a promoure una cultura democràtica nova i de confiança de la ciutadania amb el Consell.
Palaus Transparents naix per a obrir les portes de les institucions i així trencar simbòlicament la
barrera física entre els governants i la ciutadania. Els seus objectius són donar a conéixer les
institucions públiques i, al mateix temps, difondre i democratitzar l'accés al nostre increïble
patrimoni cultural.
Actualment es poden visitar de forma autònoma alguns palaus mitjançant un tríptic explicatiu
sobre el programa, la institució i el palau. En altres casos, la visita només es pot dur a terme de
forma guiada i prèvia cita. Açò és perquè els palaus que formen part del programa són seus
administratives i institucionals, llocs de treball on es desenvolupa part de l'activitat pública, per
això la diversitat d'horaris i formes diferents d'accés a cada un d'ells.
A continuació té un document amb els horaris i dies de visita QUE ESTAN SUBJECTES A
MODIFICACIONS I CANVIS, per la raó explicada. Hi ha una app “GVA Palaus” que pot descarregar
en Google play i en apple Store on els horaris estan actualitzats.
Agraïm el seu interés en el programa Palaus Transparents.

LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
palaus_transparents@gva.es

descarrega la app

ELS HORARIS PODEN PATIR MODIFICACIONS PER RAONS DE FUNCIONAMENT O CELEBRACIÓ D'ACTES INSTITUCIONALS
JA QUE TOTS ELS PALACIOS SÓN SEUS ADMINISTRATIVES EN LES QUALS HI HA PERSONAL TREBALLANT
PALAU

INSTITUCIÓ

CIUTAT

HORARI DISPONIBLE

CAP DE SETMANA

ESPAIS VISTABLES

1

Palau de la Generalitat

Presidència de la Generalitat

VALÈNCIA

Primer i últm dissabte Pat gòtc i salons al voltant. No es podrà
Per raons de seguretat
tancat els dies laborables de cada mes de 10 a 14 visitar durant la preparació, arreplega i
hores i de 15 a 19 hores celebració d'actes insttucionals

2

Palau dels Borja

Les Corts

VALÈNCIA

NOMÉS VISITA PRÈVIA
CITA. Dilluns i divendres de
10 a 14 hores. Dimarts i
dijous de 16 a 18 hores

3

Palau dels Català de Valeriola

Presidència de la Generalitat

VALÈNCIA

Primer i últm dissabte Pat d'entrada. No es podrà visitar durant
Dilluns a divendres 9 a 16 de cada mes de 10 a 14 la preparació, arreplega i celebració
hores
hores i de 15 a 19 hores d'actes insttucionals

4

Palau de Castellfort

Presidència de la Generalitat

VALÈNCIA

Dilluns a divendres 9 a 16
hores

NO

Pat d'entrada. No es podrà visitar durant
la preparació, arreplega i celebració
d'actes insttucionals

5

Palau d'En Bou

Presidència de la Generalitat

VALÈNCIA

Dilluns a divendres 9 a 16
hores

NO

Pat d'entrada. No es podrà visitar durant
la preparació, arreplega i celebració
d'actes insttucionals

6

Conselleria d'Hisenda i Model
Palau de l'Almirall
Econòmic
Antga Presó Model de València / Ciutat Conselleria d'Hisenda i Model
Administratva 9 d'Octubre
Econòmic

VALÈNCIA

TANCAT PER OBRES

VALÈNCIA

SUSPENEN LES VISITES TEMPORALMENT

7

NO

Entrada amb restes gòtcs i quadre «La
Batalla de Almansa», escultures de
Manuel Boix, escala oval i vidrieres,
planta noble, saló dels espills, sala dels
Pinazo i hemicicle

8

Palau de Pineda

Conselleria
d'Educació,
Investgació, Cultura i Esport

VALÈNCIA

Dilluns, dimarts i dimecres
de 9 a 17 hores, dijous de 9
a 20.30 hores i divendres
de 9 a 16 hores

NO

Planta baixa i pat

9

Casa Consistorial de València

Ajuntament de València

VALÈNCIA

Dilluns a divendres de 8 a
15 hores: hemicicle, saló de
cristall i balconada.
Museu històric: dilluns a
divendres de 9 a 15 hores

NO

Hemicicle, saló de Cristall, balconada i
museu històric

10 Palau de Cervelló

Ajuntament
Municipal

VALÈNCIA

Dissabtes de 10 a 14
Dimarts a dissabte de 10 a hores i de 15 a 19
Pat d'entrada
14 hores i de 15 a 19 hores hores. Diumenges i
festus de 10 a 14 hores

11 Palau de Santa Bàrbara

Consell Jurídic Consultu de la
Comunitat Valenciana

VALÈNCIA

Dilluns a divendres de 9 a
20.30 hores (només es
visitarà el pat)

12 Palau de Forcalló

Consell Valencià de Cultura

VALÈNCIA

Dilluns a divendres de 8 a Primer i segon dissabte Planta baixa i jardí
de mes de 10 a 14
15 hores i de 17 a 20 hores hores

13 Monestr de Sant Miquel dels Reis

Biblioteca
Primitu

VALÈNCIA

Dimarts a divendres de 10 a Dissabte, diumenge i
sud,
cripta,
14 hores i de 17 a 20 hores. els següents festus d' Claustre
11 a 14 hores: 15/08, exposicions,
visita
de
Dissabte, diumenge i la
09/10,
12/10,
01/11,
arqueològiques
a
la
part
nord.
majoria dels festus
06/12 i 08/12

de

València-Arxiu

Valenciana

Nicolau

14 Palau de la Batlia i Palau dels Marquesos dels Diputació de València
Scala

VALÈNCIA

15 Palau Boïl d'Arenós

VALÈNCIA

Borsa de València

NO

Pat, sala d'actes i saló de plens

església,
ruïnes

SUSPENEN LES VISITES TEMPORALMENT
Visita lliure dilluns a
divendres de 8,30 a 17,45
hores

Visita lliure: Pat i sala de contractació
NO

Visita guiada (prèvia cita):
tots els dijous -no festus- a
les 11 hores.
Visita lliure: dijous (no
festus) d’11.30 a 13.15
hores

Visita guiada: concertar cita al 963 870
152, o mitjantçant un correu electrònic:
llitago@grupobme.es
Visita no guiada: Capella dels Reis

Quarter General Terrestre d'Alta
Disponibilitat (Antga Capitania
General de València)

VALÈNCIA

16 Casa de les Bruixes

Presidència de la Generalitat

ALACANT

Dilluns a divendres de 9 a
14 hores

NO

Primera planta. No es podrà visitar
durant la preparació, arreplega i
celebració d'actes insttucionals

17 Palau Consistorial

Ajuntament d'Alacant

ALACANT

Dilluns a divendres de 9 a
14 hores

NO

Entrada, escala principal, saló blau,
galeria d'alcaldes i saló de plens
(EXCEPTE ACTES OFICIALS)

18 Palau de Maisonnave

Ajuntament d'Alacant

ALACANT

Dilluns a divendres de 10 a
13 hores

NO

Entrada i necròpolis tardoromana a la
sala d'investgació planta baixa

Dilluns a divendres 9 a 21
Dissabtes de 10 a 14 h Sala d'exposicions
hores

26 Convent de Sant Doménec

NO
Visita guiada: concertar cita als teléfons
961 963 237 i 961 963 204

Visita guiada (prèvia cita):
dimarts i dimecres d’11 a
12.30 hores

19 Palau Centre 14

Ajuntament d'Alacant

ALACANT

20 Palau El Portalet

Ajuntament d'Alacant

ALACANT

21 Palau Provincial

Diputació d'Alacant

ALACANT

Jardins, entrada, escala principal, plenari
(excepte durant la celebració de plenari i
Dilluns a divendres de 10 a Dissabtes de 11 a 13 actes insttucionals) i sala d’exposicions.
14 hores i de 17 a 20 hores hores
Per a concertar visita guiada:
protocolo@diputacionalicante.es

22 Casa dels Caragols

Presidència de la Generalitat

CASTELLÓ

Dilluns a divendres de 9 a
14 hores i de 17 a 19 hores

NO

23 Palau Municipal

Ajuntament de Castelló

CASTELLÓ

Dilluns a divendres de 9 a
14 hores

NO

24 Palau Provincial

Diputació de Castelló

CASTELLÓ

Dilluns a divendres de 9 a
14 hores

NO

25 Les Aules “Espai Cultural Obert”

Diputació de Castelló

CASTELLÓ

Dissabtes de 9 a 14
Dilluns a dissabte de 9 a 14 hores i de 17 a 21 Sala d'exposicions
hores i de 17 a 21 hores
hores. Diumenges i
festus tancat

Dilluns tancat
Dimarts de 18 a 20 hores
Dimecres a dissabte de
10.30 a 14 hores i de 18 a
21 hores
Diumenge de 10.30 a 14
hores

Dissabte de 10.30 a 14
hores i de 18 a 21 hores

--

Diumenge de 10.30 a
14 hores

Pat, despatx del President de la
Generalitat a la Delegació, sales de
reunions i saló del Ple del Consell a la
Delegació. No es podrà visitar durant la
preparació, arreplega i celebració d'actes
insttucionals

Visita no guiada: entrada amb murals de
Vicente Traver Calzada. Sol·licita visita
guiada a la web dipcas.es "visitanos" per
a conéixer el saló de plens i recepcions

