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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 

CAPÍTOL I Normes generals i règim jurídic 

CAPÍTOL II Finalitats i activitats 

CAPÍTOL III Patrimoni i règim econòmic 

CAPÍTOL IV Organització i funcionament 

CAPÍTOL V Conflicte d’interessos 

CAPÍTOL VI Modificacions estatutàries i dissolució 

 

Capítol I. Normes generals i règim jurídic 

Article 1. Denominació i adscripció 

La Fundació Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és una fundació de caràcter 
docent del sector públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament d’Educació  i 
subjecta a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques i a la resta de normativa que li sigui d’aplicació.   

Així mateix, la Fundació es regirà per la voluntat fundacional manifestada en aquests Estatuts i 
en l'escriptura de constitució, i per les disposicions que estableixi el Patronat en interpretació i 
desenvolupament d'aquella voluntat.  

 

Article 2. Personalitat jurídica 

La Fundació té personalitat jurídica i patrimoni propis i gaudeix de plena capacitat jurídica i 
d’obrar d’acord amb els requisits i les autoritzacions que exigeix la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 

Article 3. Àmbit temporal i territorial 

La durada de la Fundació serà indefinida. Això no obstant, el Patronat podrà proposar-ne 
l'extinció si la seva finalitat esdevingués impossible, i liquidar-la i donar als béns la destinació 
que preveu l'article 31 d'aquests Estatuts.  

La Fundació realitzarà les seves activitats principalment a Catalunya. I en qualsevol cas, a 
Catalunya radicaran els seus òrgans de govern i de gestió. 

 

Article 4. Domicili 

La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, al carrer Padilla, número 155. El Patronat, 
però, podrà traslladar lliurement la seu de la Fundació, sempre dins de Catalunya, d'acord amb 
les disposicions legals vigents. Per desenvolupar la seva tasca, en el futur la Fundació podrà crear 
establiments i dependències en altres localitats, quan així ho acordi el Patronat. 
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CAPÍTOL II. Finalitats i activitats 

Article 5. Finalitats 

La Fundació té com a finalitat principal la gestió de l’Escola Superior de Música de Catalunya, així 
com la promoció i suport de les iniciatives i activitats relacionades amb els ensenyaments 
musicals superiors, de postgrau i la recerca associada.  

Article 6. Activitats 

Per a l’assoliment dels seus objectius fundacionals, la Fundació desenvoluparà les següents 
activitats: 

a) La gestió de l’Escola Superior de Música de Catalunya en el marc jurídic que regula el 
sector de l’educació i, en el seu cas, l’educació superior artística segons els principis que 
estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. L’ESMUC ha d’impartir els ensenyaments 
conduents a l’obtenció del títol superior de música d’acord amb el currículum establert 
per la Generalitat de Catalunya. 

b) L’organització d’estudis de màster i de doctorat, en conveni amb la universitat, en el 
camp de la música i el sector musical. 

c) El desenvolupament de plans de recerca 
d) Qualsevol altra activitat formativa relacionada: reunions, cursos, seminaris, congressos 

i classes magistrals 
e) La creació i gestió de la biblioteca i el centre de documentació musical que dona suport 

a les activitats formatives 
f) L’edició i publicació de monografies i altres publicacions i documents en el seu àmbit 

d’actuació  
g) Els programes i activitats de difusió i promoció musical que facilitin la integració de la 

pròpia Escola i el seu alumnat en el sector musical català 
h) La convocatòria i  concessió de premis, beques, ajuts i pensions i, en general, de tota 

mena d'estímuls per a la investigació i la creació, així com la facilitació de l’accés als seus 
estudis i activitats 

Article 7. Beneficiaris 

Les regles bàsiques per determinar els beneficiaris dels serveis de la Fundació les establirà el 
Patronat i s'han de basar en criteris d'imparcialitat i no discriminació per raó de sexe, creença, 
raça, procedència social i/o discapacitat, i en el fet d'adreçar-se a tota mena de col·lectius, atès 
tot allò que disposi, en el seu cas, el Codi ètic de la Fundació. 

 

CAPITOL III. Patrimoni i règim econòmic 

Article 8. El patrimoni fundacional 

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota mena de béns i drets. 

La dotació de la fundació estarà formada per les aportacions fundacionals a l'acte constitucional 
i pels béns que s'aportin per qualsevol dels mitjans admesos en dret, quan el Patronat acordi 
acceptar-los per augmentar la dotació o el capital fundacional. 

La resta de béns que la Fundació adquireixi en el futur tindran la consideració de fruits o rendes 
i es destinaran a incrementar els que s'apliquin anualment a les finalitats de la Fundació. 
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Article 9. Custòdia del patrimoni  

En la custòdia dels béns del patrimoni de la Fundació es compliran les regles següents:  

a) Els béns immobles i drets reals s'inscriuran en el Registre de la Propietat, a nom de la Fundació 

b) Els títols, valors públics o privats, de renda fixa o variable es dipositaran a nom de la Fundació 
en un establiment bancari amb seu a Catalunya, designat pel Patronat  

c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsit i altres documents 
acreditatius de drets dels quals sigui titular la Fundació seran custodiats pel Patronat  

d) Tots els béns de la Fundació seran objecte d'inventari en un llibre de registre de patrimoni 

 

Article 10. Recursos econòmics 

La Fundació disposa:  

a) de les rendes del patrimoni fundacional  
b) dels ingressos de les taxes i preus públics derivats de les activitats i serveis 
c) de les donacions, herències i llegats que pugui rebre 
d) de les subvencions de qualsevol administració o organisme públic 
e) de les assignacions que la Generalitat faci en els seus pressupostos anuals 
f) de qualsevol altra aportació vàlida en dret  

 
 

Article 11. Béns de la Fundació 
 
Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran adscrits directament a la realització de les 
seves funcions i finalitats. 
Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació el patronat decidirà si han de 
ser integrats al capital fundacional o ha d’aplicar-se a la realització d’activitats. 
Es destinarà a la realització de la finalitat fundacional almenys el 80% de les rendes i altres 
ingressos anuals obtinguts. 
El patronat podrà, en tot moment i en funció de la situació econòmica i financera fer les 
modificacions en el capital fundacional per tal de garantir la continuïtat de la Fundació 
 

Article 12. Comptes anuals i obligacions comptables  

El Patronat de la Fundació formularà anualment l'inventari, tancat a 31 de desembre, i els 
comptes anuals, amb el contingut que indica l'article 333.8 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.  

Farà també la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior i formularà el 
pressupost de l'exercici anual següent. Els balanços i comptes de resultats hauran de ser 
suficientment explicatius com per poder analitzar la situació de tresoreria, els compromisos de 
pagament a proveïdors i altres detalls que ajudin a entendre la veritable situació econòmica de 
la Fundació. El Patronat haurà d'aprovar els comptes anuals, com a termini màxim, dins dels sis 
mesos següents a la data del tancament de l’exercici. 
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Tots aquests documents hauran de ser presentats davant el Protectorat de fundacions dintre 
dels trenta dies següents a la seva aprovació. 

 

Article 13. Fiscalització 

La Fundació ESMUC serà objecte de control financer mitjançant una auditoria externa anual sota 
la direcció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

 

CAPÍTOL IV. Organització i funcionament 

Article 14. Òrgans de la Fundació. 

Els òrgans de la Fundació són: 

a) El Patronat 
b) La Comissió Delegada 
c) La Direcció General 
d) El Consell Assessor 

Els òrgans de la Fundació exerciran les seves funcions i competències respectives amb 
independència i sense cap altra limitació que les que s’estableixen en aquests Estatuts i la 
normativa d’aplicació vigent, respectant la voluntat de les persones fundadores expressada a 
l’acta fundacional. 

 

A. El Patronat 

Article 15. Funcions i competències 

El Patronat és l’òrgan d’alta direcció i representació de la Fundació sens perjudici de la facultat 
d’aquest de delegació en altres òrgans o personal de la pròpia Fundació. 

El Patronat aprovarà els reglaments i les normatives de règim intern que consideri convenients, 
supervisarà el funcionament de la Fundació i directament de la Comissió Delegada. 

Assumirà també les facultats i funcions no reservades a la resta d’òrgans de govern. En cap cas 
no podrà delegar: 

a) La modificació dels estatuts 
b) La fusió, escissió i dissolució de la Fundació 
c) La designació de les persones que assumiran la funció de patrons o patrones en cas de 

vacant o ampliació. 
d) El nomenament i separació de la direcció general de la Fundació, fixant la seva retribució 

d’acord amb la normativa específica que sigui d’aplicació 
e) L’aprovació del pressupost, la relació de llocs de treball i tots els documents que formen 

part dels comptes anuals. 
f) La constitució o dotació d’una altra persona jurídica 
g) Els actes de disposició de béns que en conjunt o individualment tinguin un valor superior 

a la vintena part del seu actiu. 



 

5 
 

h) La fixació dels preus dels serveis acadèmics corresponents als estudis oficials i 
complementaris i la resta de tarifes i preus públics. 

i) L’aprovació del reglament general de funcionament de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya, així com el Manual de Qualitat. 

j) L’adopció i formalització de les declaracions responsables 

Seran delegables: 

k) La màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes 
l) Les funcions ordinàries de gestió i administració de la Fundació 
m) Els acords de col·laboració amb entitats públiques i privades 
n) L’establiment dels criteris d’aplicació i distribució dels fons destinats a compensar les 

desigualtats econòmiques i la creació de beques i ajuts per a garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a l’Escola. 

o) Avaluar el funcionament de l’Escola sens perjudici de les competències del 
Departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre els ensenyaments 
artístics de  superiors. 

 

Article 16. Composició 

1. El Patronat estarà format per tres categories de patrons: institucionals, col·lectius i 
individuals. 

2. Tindran la condició de patrons institucionals i col·lectius: 
- El Conseller o Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya que exercirà 

la presidència 
- Catorze vocals nomenats per la presidència entre persones al servei del Govern  

de la Generalitat de Catalunya, de les quals almenys set del Departament 
competent en matèria d’Educació, una de les quals assumirà la vicepresidència 

- Una persona representant del Consorci d’Educació de Barcelona 
- Una persona representant del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 
- Dues persones representants de les administracions locals de Catalunya 

nomenades per les seves associacions 
- Tres persones en representació del món professional i associatiu de la música 
- Dues persones representants de les universitats catalanes d’entre les que 

imparteixen ensenyaments relacionats amb la música designats pel Consell 
Interuniversitari de Catalunya 

3. Tindran la condició de patrons individuals: 
- Cinc persones d’acreditada vàlua en el món de la música que ho seran per un 

període de quatre anys, reelegibles indefinidament. 
4. Els i les membres del patronat continuaran en funcions fins la seva immediata renovació 

formal. 
5. A les reunions del patronat hi assistirà amb veu i sense vot la persona que ostenti la 

Direcció general de la Fundació. Podran assistir també les persones que, segons 
l’organigrama vigent, tinguin assignades les funcions de planificació i ordenació 
acadèmica i la d’administració i serveis. 

 

Article 17. De la presidència 
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Són funcions de la presidència: 

a) Representar institucionalment la Fundació 
b) Acordar la convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries; fixar-ne l’ordre del 

dia; presidir, moderar i dirigir les deliberacions, així com suspendre i aixecar les sessions 
del Patronat 

c) Visar les actes i certificacions dels acords del Patronat 
d) Convidar a les reunions del Patronat qualsevol altre membre del personal al servei de la 

Fundació 

Article 18. De la vicepresidència 

En casos d’absència, malaltia o impossibilitat de la persona titular de la  presidència, serà 
substituïda per qui ostenti la vicepresidència. 

 

Article 19. De la secretaria 

La secretaria del Patronat podrà ser assignada a una persona que no en sigui membre. Si no és 
així, el Patronat la designarà d’entre les persones que formen part del plenari. L’elecció serà per 
majoria absoluta, per un període de quatre anys i podrà ser renovada indefinidament. 

 

Article 20. Reunions del patronat i presa de decisions 

1. El Patronat es reunirà sempre que ho decideixi la presidència o quan ho sol·liciti almenys 
una quarta part dels seus membres. En aquest cas, caldrà fer la reunió en els trenta dies 
següents a la sol·licitud. En qualsevol cas, es reunirà obligatòriament dues vegades l’any. 

2. La convocatòria es cursarà amb cinc dies d’antelació per qualsevol mitjà que garanteixi 
la seva recepció. 

3. Per prendre acords vàlids hauran de ser presents la majoria de les persones que 
composen el patronat entre els quals la titular de la presidència i, en cas de la seva 
absència, la titular de la vicepresidència. 

4. L’assistència i el vot no són delegables excepte en els casos previstos a la normativa 
vigent. 

5. Els acords es prendran per majoria relativa i, en cas d’empat, el dirimirà la persona que 
presideixi la reunió. 

6. La persona titular de la secretaria aixecarà l’acta de cada sessió que contindrà la relació 
dels assistents, els assumptes tractats i els acords presos. L’acta s’aprovarà en la mateixa 
reunió del Patronat –un cop redactada- o en la reunió immediatament següent. 
 
 

Article 21. Gratuïtat dels càrrecs 
El càrrec de les persones que formen part del Patronat és gratuït. Tanmateix qui formi part tindrà 
dret al rescabalament de les despeses derivades de l’exercici del càrrec. 
 
 
B. La Comissió Delegada 

 
Article 22. Composició 
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La Comissió Delegada estarà integrada per set persones designades pel plenari del Patronat. La 
presidència d’aquesta comissió correspondrà a la vicepresidència de la Fundació. Assistirà amb 
veu i sense vot la persona titular de la Direcció General. Podran assistir també les persones sobre 
les que recaigui les funcions de planificació i ordenació acadèmica i d’administració i serveis. 
 
La Comissió Delegada regularà el seu funcionament i nomenarà la seva secretaria que pot 
recaure en una persona que no tingui la condició de membre del Patronat. En aquest cas 
intervindrà amb veu i sense vot. 
 
Article 23. Funcions i funcionament 
 
La Comissió Delegada actua per delegació del Patronat i se li assignen les funcions ordinàries 
d’administració i seguiment de la gestió de la Fundació i en particular les següents: 
 
a) Fer les obres menors que cregui necessàries 
b) Exercir les funcions d’administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la 

Fundació 
c) Supervisar el funcionament intern de la Fundació 
d) Aprovar els convenis de col·laboració de la Fundació amb altres institucions públiques i 

privades de l’àmbit de la música, l’educació, la recerca i la difusió cultural, donant-ne 
compte al Plenari en la reunió següent a la seva aprovació 

e) Autoritzar la compatibilitat del professorat d’acord amb la legislació vigent 

La Comissió Delegada serà convocada per la persona titular de la seva presidència quan ho 
consideri necessari. Si bé, haurà de celebrar una reunió ordinària un cop al trimestre o a petició 
de dues terceres parts dels seus membres. 

 

C. La Direcció General   
 

Article 24. Nomenament 
 
El Patronat nomenarà la persona que exercirà la Direcció General segons el procediment que 
consideri adequat. El seu contracte d’alta direcció contindrà les condicions específiques, la 
retribució, el règim de treball i les facultats. 
 
 
 
Article 25. Facultats i funcions 

El Patronat atorgarà a favor de la Direcció General l’oportuna escriptura de poders que faculti 
la seva actuació davant tercers. Respondrà en qualsevol cas de la gestió davant el Patronat. 

La seva funció principal és la direcció de la Fundació i de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya. Executa els acords del Patronat i de la Comissió Delegada i específicament: 

a) La representació ordinària quan no ho faci la presidència i, ocasionalment, la 
vicepresidència 

b) Elaborar el pla d’actuació i la memòria anual per a la seva aprovació al Patronat 
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c) Elaborar la proposta de pressupost anual així com la seva liquidació per sotmetre’ls a 
l’aprovació del Patronat 

d) Elaborar el Manual de Qualitat 
e) Elaborar el Catàleg de Llocs de Treball i la proposta de la Relació de Llocs de Treball vigent 

anualment 
f) Elaborar i proposar l’organigrama funcional 
g) Dirigir l’administració general tant en els aspectes de comandament de personal com de 

l’administració dels serveis acadèmics i no acadèmics 
h) Autoritzar despeses fins el límit que estableixi el Patronat en el marc legal vigent 
i) Proposar el nomenament de les persones que han de formar part dels tribunals de selecció 

de personal  
j) Fomentar les relacions institucionals necessàries  
k) Proposar a la Presidència del patronat i de la Comissió Delegada la relació d’assumptes que 

han de formar part dels ordres del dia de les sessions dels òrgans respectius 
l) Elaborar i proposar el Pla d’Ordenació Acadèmica de cada curs 
m) Exercir les competències acadèmiques derivades de la inclusió dels estudis en l’espai 

europeu d’educació superior. 

 

Article 26. Les subdireccions 

Per al millor desenvolupament de les funcions assignades la Direcció General podrà nomenar, 
entre el personal al servei de la Fundació, dues subdireccions destinades, respectivament, a la 
planificació i ordenació acadèmica i a la gestió dels recursos i serveis.  

Aquestes subdireccions participaran en l’elaboració dels diversos documents que han de ser 
aprovats pel Patronat. 

Les persones responsables de les esmentades subdireccions podran participar en les sessions 
dels òrgans de govern amb veu i sense vot. 

 

D. El Consell Assessor 
 

Article 27. Objecte i composició 
 
La Fundació comptarà amb un Consell Assessor per tal de contrastar el seu funcionament 
present i d’orientar la seva actuació futura. 
 
El Consell Assessor estarà format per un màxim de 10 persones de reconegut prestigi en el món 
de la música, dels ensenyaments artístics i, en general, de les arts. Així com de representants 
d’institucions relacionades directament amb els objectius de la Fundació. 
 
Les persones que formaran part del Consell Assessor seran nomenades pel Patronat a proposta 
de la Direcció General. 
 
El càrrec de les persones que formen part del Consell Assessor és gratuït Tanmateix, tindran el 
dret de ser reemborsats de les despeses que pugui ocasionar la seva participació. 
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CAPÍTOL V. Conflicte d’interessos   
 
Art. 28. Regles per evitar els conflictes d’interessos 
 
Les persones que formen part del Patronat i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb 
l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, només poden fer operacions amb la Fundació si queda 
suficientment acreditada la necessitats i prevalença dels interessos de la Fundació sobre els 
particulars de la persona membre del patronat o persona equiparada. Abans de dur a terme 
qualsevol operació, el Patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al 
Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa 
l’article 332.13 de la llei esmentada. 
 
Les persones que formen part del Patronat han de comunicar-li qualsevol situació de conflicte, 
directa o indirecta, que tinguin amb la Fundació. Abans de què el Patronat adopti un  acord en 
el que pugui haver un conflicte entre un interès personal i el de la Fundació, la persona afectada 
ha de proporcionar tota la informació rellevant i s’ha d’abstenir en la deliberació i la votació. 
 
En qualsevol cas, les persones que formen part del Patronat i les que s’equiparen estan obligades 
a : 
 

a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al 
respecte i compliment de llurs finalitats i objectius 

b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni de la informació obtinguda per 
motiu del càrrec, per a finalitats privades o aconseguir un benefici econòmic 

c) No dur a terme activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar en 
conflicte amb els interessos de la Fundació. 

d) No adquirir participacions en societats que puguin estar en conflicte amb els interessos 
de la Fundació 

L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la pèrdua de la condició de membre del 
patronat. 

 

CAPÍTOL VI. Modificació, extinció i liquidació 

Article 29. Règim general 

La modificació d’aquests estatuts, la fusió o la dissolució de la Fundació l’ha d’acordar 
motivadament el Patronat en una sessió extraordinària convocada expressament amb aquesta 
finalitat amb el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat i l’aprovació definitiva 
del Protectorat. 

 

Article 30. Modificació dels estatuts 

La modificació dels estatuts requerirà l’elaboració d’una proposta que, prèviament a la sessió 
del Patronat, haurà de ser informada favorablement per la Comissió Delegada. La proposta 



 

10 
 

haurà de contenir un informe justificant la motivació de la modificació i el text que remarqui els 
canvis proposats. 

 

Article 31. Dissolució 

La Fundació es dissoldrà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar acomplint les seves 
finalitats, tant si és per la pèrdua del patrimoni com per altres causes previstes legalment. 

La dissolució comportarà la liquidació de l’entitat per mitjà de la cessió global d’actius i passius. 
Aquesta cessió global es destinarà a la Generalitat de Catalunya per a l’acompliment de finalitats 
anàlogues a les de la Fundació. 

 

 

 


