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La Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carlos  

Història 

Antecedents: L’ acadèmia de Santa Bárbara 

A Espanya, el primer intent per crear una Acadèmia de les arts del disseny, 

pintura, escultura i arquitectura, seguint el model de les acadèmies com a 

institucions científiques, literàries o artístiques establides amb autoritat pública, va 

tenir lloc en 1726 i si ben no va arribar a materialitzar-se en un primer moment, sí 

que es va concretar uns anys més tard, en 1752, en fundar-se a Madrid la Real 

Acadèmia de Belles arts de Sant Fernando, sota la protecció del monarca 

espanyol. 

Com a conseqüència d'aquesta iniciativa, a l'any següent, els germans Vergara, al 

capdavant d'un grup d'artistes, van sol·licitar permís al rei Fernando VI per a 

fundar a València una Acadèmia de Pintura, Escultura i Arquitectura, a la qual van 

batejar amb el nom de Santa Bàrbara, en homenatge a l'esposa del monarca, 

Donya Bàrbara de Bragança. 

L'Acadèmia de Santa Bàrbara, nascuda el 7 de gener de 1753, es va instal·lar en 

l'immoble de la Universitat Literària, ocupant tres aules cedides per l'Ajuntament 

de València, gràcies a les gestions efectuades pel Marquès de Jura Real i D. 

Francisco Navarro Madramany, en aquell temps regidors de la ciutat. 

La seua vida va ser breu ja que després de morir el monarca, l'Acadèmia de Santa 

Bàrbara, va quedar sense ajuda econòmica i per aqueix motiu va haver de 

dissoldre's en 1761. 

 

La Real Acadèmia de Sant Carles 

En 1762, van tenir lloc a València les primeres iniciatives per a fundar una nova 

acadèmia, continuadora de l'anterior (Acadèmia de Santa Bàrbara) que, com hem 

apuntat, es va veure obligada a dissoldre's per falta de recursos. Com a 

conseqüència, el 25 de gener de 1765 es va crear una Junta Preparatòria per a 

elaborar els Estatuts. 

Finalment, després de l'aprovació dels Estatuts i amb el vot favorable de la Real 

Academia de San Fernando, el 14 de Febrer de 1768, es va crear la Real 

Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, per Real Despacho del Rei Carles III. 

En principi, la nova Acadèmia va ocupar les mateixes aules de la Universitat en les 

quals havia desenvolupat la seua funció docent l'Acadèmia de Santa Bàrbara. Més 
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tard, en 1850 i per necessitats d'espai, es va traslladar a l'antic Convent del 

Carmen. Allí va romandre fins a 1946, any en què es va situar en el Palau de Sant 

Pius V, en virtut de contracte de permuta signat amb l'Exèrcit en 1942. Des de 

llavors i fins al dia d'avui, la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles 

comparteix edifici amb el Museu de Belles arts. 

La Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, és avui una corporació cultural 

d'interès públic, sense finalitat lucrativa, amb personalitat jurídica pròpia i que té 

per objecte el foment de les Belles Arts en totes les seues branques i expressions, 

i entre les activitats de les quals estan les de conservar, estudiar, restaurar i 

augmentar les seues col·leccions d'obres d'art. Està associada a l'Institut 

d'Espanya des de l'1 de desembre de 1987. 

Segons l'article 62 de la Constitució Espanyola de 1978, l'Alt Patronatge de la Real 

Acadèmia de Belles arts de Sant Carlos, li correspon a La seua Majestat el Rei. 

Per decret de 12 de juny de 1989 de la Generalitat Valenciana, la Real Acadèmia 

de Belles Arts de Sant Carles està reconeguda com a primera institució consultiva 

de la Comunitat Valenciana. 

En 1991 la Generalitat Valenciana i l'Acadèmia van subscriure un Conveni de 

Col·laboració que permet a aquesta atendre a les seues necessitats institucionals. 

Actualment es regeix pels Estatuts aprovats per Ordre de 29 de Maig de 1998, de 

la Consellería de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. de 16 

de Juny de 1998) i per un Reglament de règim interior aprovat el 9 de maig de 

2000 per la Junta General de l'Acadèmia. 

Des de 1915 l'Acadèmia edita la revista científica Arxiu d'Art Valencià la publicació 

del qual, de caràcter anual, s'ha convertit en la seua senya d'identitat i portaveu 

intel·lectual. A més la Real Acadèmia de Belles Arts sosté al seu càrrec diverses 

col·leccions de llibres: Col·lecció “Donacions”, Col·lecció”Arxius & Recerques” i 

”Quaderns de la Real Acadèmia”. 

Avui la Real Acadèmia de Belles arts de Sant Carlos es compon de 31 acadèmics 
numeraris amb veu i vot i s'estructura en les cinc seccions següents: Pintura, 
Gravat i Dibuixe. Escultura. Arquitectura. Música. Arts de la Imatge. 
 
A més, s'integren també en la Corporació: Els acadèmics d'honor, els acadèmics 

corresponents i els acadèmics supernumeraris. 

Els òrgans rectors de l'Acadèmia són la Junta General (composta per tots els 

acadèmics de nombre) i la Junta de Govern (constituïda per: president, 
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vicepresident, secretari general, tresorer, conservador i bibliotecari) triada entre els 

acadèmics de nombre. 

L'Acadèmia té la seua seu en l'actualitat, en l'antic Convent de Sant Pius V, edifici 

que comparteix, des de 1946, amb el Museu de Belles arts de València. 

 


