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Antecedents.- 

 

Amb data 12 de novembre de 2015, número de registre 577, ha tingut entrada al registre 

general del Consell Valencià de Cultura escrit de la directora general d’ Universitat, 

Investigació i Ciència, núm. registre d’eixida 28620/559, en el qual sol.licita informe preceptiu 

sobre la inscripció com Acadèmia de la Comunitat Valenciana de l’Acadèmia Valenciana de la 

Música. 

 

D’acord amb l’apartat dos de l’article 10 del Decret 91/2015 de 12 de juny del Govern Valencià 

(DOCV núm. 7550 de 17 de juny) entre els documents necessaris per al procediment 

declaratiu hi consta: ....l’informe de l’Alt Consell Consultiu en I+D+I de la Presidència de la 

Generalitat quan les finalitats de l’Acadèmia siguen d’investigació, científics o tecnològics, 

l’informe del Consell Valencià de Cultura en la creació d’acadèmies de les arts o les lletres. 

Conseqüentment, dades les finalitats culturals de l’Acadèmia Valenciana de la Música, el 

Consell Valencià de Cultura ha d’elevar l’informe corresponent. 

 

L’Acadèmia Valenciana de la Música.- 

 

L’Acadèmia de la Música Valenciana es crea l’any 2002 a l’empara del registre d’associacions , 

aprovant-se els seus estatuts per la Generalitat Valenciana i inscrivint-se  al Registre 

d’Associacions de València, amb el número 12460, el 4 d’octubre d’eixe mateix any.  

 

Els objectius que manifesta com finalitat de la seua actuació van de la pràctica i foment de la 

investigació a la publicació de materials relacionats amb la música, tot i passant entre altres 

propostes per l’organització de diverses activitats (conferències, concerts, exposicions, 

seminaris, concursos,....) així com la creació d’un Centre Documental. 

 

En l’organització de l’Acadèmia, a més d’una presidència d’honor a nom de D. Salvador Giner i 

Vidal, es contempla un president, un rector acadèmic, el secretari i el vice-secretari, el 

tresorer-copmptador, la junta de govern, uns acadèmics investigadors, uns altres 

corresponents, els membres de número, membres numeraris i uns membres d’honor. També 

es fa constar l’existència de seccions adjuntes a la junta de govern: Documentació i tràmits, 

publicacions, investigació, arxiu, seminaris i sessions científiques, i serveis jurídics. 

 

L’Acadèmia de la Música Valenciana per tal de convertir-se en Acadèmia de la Comunitat 

Valenciana amb la denominació d’Acadèmia Valenciana de la Música ha complimentat la 
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documentació corresponent al Decret 91/2015 composta per: Sol.licitud de reconeixement com 

acadèmia, estatuts, reglament del règim intern, rendició de comptes, activitats de l’acadèmia i 

curricula dels promotors.  

 

L’entrada en vigor de l’esmentat Decret 91/2015, regulador de la creació d’acadèmies 

científiques, culturals i artístiques, permeté que l’Acadèmia Valenciana de la Música inste la 

seua inscripció  com Acadèmia de la Comunitat Valenciana, tot i remarcant l’àmplia i rica 

tradició musical valenciana. 

 

Per tot això, el Consell Valencià de Cultura eleva les següents conclusions: 

 

1.- La gran tradició musical valenciana, en diverses vessants com la de compositors, 

interpretació, concertística,  com la més popular d’agrupacions musicals o bandes, avala la 

necessitat d’una institució que coordine i propicie els elements constitutius de la música 

valenciana. Raó per la qual el Consell Valencià de Cultura considera escaient l’aprovació de 

l’Acadèmia Valenciana de la Música. 

 

Aquest informe s’enviarà a la Dtra. Gral. d’Universitat, Investigació i Ciència de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Ciència, peticionària del dictamen, i als grups parlamentaris de les Corts 

Valencianes. 

 

 


