
 
 

Conveni de col·laboració amb HEWLETT-PACKARD per la donació al museu 
d'una impressora Z6200ps 

Data de signatura:           29/09/2017 

Vigència:                          Compliment objecte 

Sisena addenda al conveni marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) per a dur a terme un estudi colorimètric de dibuixos i 
fotografies del MUSEU NACIONAL (2017-2018) 

Data de signatura:           15/09/2017 

Vigència:                          Fins el 15/09/2018 

Conveni de col·laboració amb la SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE 
ESTUDIOS NUMISMÁTICOS (SIAEN) per a l'organització del XVI Congrés 
Nacional de Numismàtica al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           1/12/2017 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb el CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES per 
a la cessió de l'activitat "L'hora blava. Conèixer Santiago Rusiñol" 

Data de signatura:           28/11/2017 

Vigència:                          Fins el 16/09/2020, prorrogable expressament 

Conveni de col·laboració amb EDICIONES EL PAÍS, S.L. per a fixar els termes 
de l'aportació a les activitats del MUSEU NACIONAL en espais publicitaris i 
serveis de promoció l'any 2017 

Data de signatura:           1/12/2017 

Vigència:                          Fins el 30/11/2018 

Conveni de col·laboració amb l'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 
(ICUB) per a la realització d'una residència d'arts visuals en el marc del Programa 
"Creadors en residència als instituts de Barcelona 2017-2018" 

Data de signatura:           28/12/2017 

Vigència:                          Fins el 30/06/2018 

Segona addenda al conveni amb el BISBAT DE VIC per al dipòsit al MUSEU 
NACIONAL de 4 bases romàniques del baldaquí del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll 

Data de signatura:           1/04/2017 

Vigència:                          Fins el 23/03/2020 



 
 

Segona addenda al contracte de dipòsit amb la FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ 
RAMONET per a la custòdia i conservació temporal de 65 obres d'art del llegat al 
MUSEU NACIONAL. 

Data de signatura:           23/10/2017 

Vigència:                          Fins el 23/10/2018 

Conveni marc de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 
AMATLLER D'ART HISPÀNIC en el camp de la divulgació del patrimoni i altres 
assumptes d'interès comú (1a. Actuació: cessió comodat) 

Data de signatura:           28/12/2017 

Vigència:                          Fins el 28/12/2021 

1a. Addenda al conveni de col·laboració amb CLOUDGUIDE,SL per a la 
participació del museu en la seva aplicació 

Data de signatura:           22/12/2017 

Vigència:                          Fins el 21/12/2019 

Conveni de col·laboració amb TANTÀGORA SERVEIS CULTURALS entitat 
organitzadora del FLIC FESTIVAL per a la coorganització del Festival de 
Literatura i Arts Infantil i Juvenil (8ena. edició - 2018) 

Data de signatura:           13/11/2017 

Vigència:                          Compliment objecte 

13ena. Addenda al conveni marc subscrit amb la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS 
DEL MNAC, reguladora del Pla d'Actuació 2017 

Data de signatura:           29/09/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

Conveni amb l'Associació CONSTRUINT A LA SALA, per a la coorganització de 
l'onzena edició de la festa-taller d'arquitectura CONSTRUINT A LA SALA, que 
tindrà lloc a la Sala Oval del MUSEU NACIONAL l'any 2017 

Data de signatura:           15/09/2017 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni de col·laboració en espècie amb ROCA SANITARIO, SA per a l'entrega i 
instal·lació de producte ceràmic i de bany al Museu Nacional 

Data de signatura:           27/10/2017 

Vigència:                          Fins el 30/06/2018 

 



 
 

Contracte de dipòsit amb l'INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA per al 
dipòsit d'un conjunt de pintures i dibuixos dels fons del Museu Nacional 
(antecedents H107-14/2006) 

Data de signatura:           6/11/2017 

Vigència:                          Fins el 6/11/2027 

Conveni de col·laboració amb l'AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT 
(ACJ) en el marc del Programa de descomptes del Carnet Jove a les persones 
titulars del Pack Jove 2018 en format digital 

Data de signatura:           14/09/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Conveni de col·laboració i patrocini amb la FUNDACIÓN ENDESA per a la 
il·luminació de les sales de Renaixement i Barroc del museu 

Data de signatura:           31/10/2017 

Vigència:                          Fins el 31/03/2018 

Addenda al Conveni amb el CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE 
CATALUNYA (CSUC)  per a fixar els termes de la col·laboració per a l'any 2017 

Data de signatura:           6/11/2017 

Vigència:                          Fins el 31/05/2018 

Conveni de col·laboració amb BANCO SANTANDER, SA per a la concessió d'ajut 
econòmic per a promoure la correcta realització d'un projecte 

Data de signatura:           27/10/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

Conveni marc de col·laboració amb el CONSORCI PATRIMONI MUNDIAL DE 
LA VALL DE BOÍ per a establir un adequat marc de col·laboració - Programa 
d'actuació per a l'any 2017. 

Data de signatura:           14/07/2017 

Vigència:                          Fins el 14/07/2021, renovable per 4 anys addicionals 

Conveni específic de col·laboració amb la CONFRARIA DEL CAVA SANT 
SADURNÍ per a la cessió d'ús gratuït de la Sala Oval per a organitzar un acte a 
favor de les persones ateses per Càritas, any 2017 

Data de signatura:           9/11/2017 

Vigència:                          Compliment objecte 

 



 
 

Conveni de col·laboració amb VR TRIP, SL per a la promoció del MUSEU 
NACIONAL als clients del consignatari (venda vouchers) 

Data de signatura:           1/11/2017 

Vigència:                          Fins l'1/11/2021, renovable per addenda 

Primera Addenda al Conveni de col·laboració amb UNIQUE VISITORS, SL per a 
la participació del museu en la seva aplicació per a ordinadors i telèfons mòbils 

Data de signatura:           21/09/2017 

Vigència:                          Fins el 21/09/2019 

Acord de col·laboració per al finançament del projecte del XVI Congrés Nacional 
de Numismàtica a celebrar a Barcelona del 18 al 20 de setembre de 2018 

Data de signatura:           10/07/2017 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb TRAMVIA METROPOLITÀ, SA, TRAMVIA 
METROPOLITÀ DEL BESÒS, SA, MACBA, FUNDACIÓ JOAN MIRÓ, 
MUSEU PICASSO i CCCB per facilitar la difusió d'exposicions respectives 

Data de signatura:           27/09/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Conveni marc de col·laboració amb l'INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES 
CULTURALS (FILMOTECA DE CATALUNYA) per establir un marc general 
d'actuacions + Annex 1: Cicle "Per amor a les Arts" 2017-2018 

Data de signatura:           15/09/2017 

Vigència:                          Fins el 15/09/2021, renovable per addenda 

Conveni de col·laboració amb el CONSORCI DE L'AUDITORI I 
L'ORQUESTRA per a l'adhesió del MUSEU NACIONAL al programa APROPA 
CULTURA 

Data de signatura:           1/05/2017 

Vigència:                          Fins l'1/05/2020, pròrroga automàtica 

Tercera addenda a l'Acord marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT 
OBERTA DE CATALUNYA (UOC) signat en data 12 de setembre de 2012 

Data de signatura:           24/03/2017 

Vigència:                          Fins el 31/10/2017 

 



 
 

Conveni de col·laboració amb l'AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT 
(ACJ) en el marc del Programa de descomptes del Carnet Jove 2017 del Pack Jove 
a les persones titulars 

Data de signatura:           11/05/2017 

Vigència:                          Fins el 14/12/2017 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓN JUAN MARCH (FJM) per a la 
presentació de l'exposició "William Morris y el movimiento Arts & Crafts en Gran 

Bretaña" a Madrid i després a Barcelona al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           6/04/2017 

Vigència:                          Compliment objecte 

Contracte de patrocini publicitari amb RADIOCAT XXI (RAC1-RAC105) per a 
fixar els termes de la col·laboració corresponent a l'any 2017 

Data de signatura:           5/04/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017, renovació anual automàtica 

Conveni de col·laboració amb 80+4 PUBLICACIONS (TIME OUT) per a fixar els 
termes de  l'aportació a les activitats del MUSEU NACIONAL en espais 
publicitaris l'any 2017 

Data de signatura:           31/03/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

Conveni marc de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA AAVC (HANGAR) 
en el camp de la divulgació del patrimoni i altres assumptes d'interès comú 
relacionats amb el camp científic, artístic i cultural 

Data de signatura:           25/03/2017 

Vigència:                          Indefinida 

Contracte de comodat amb el MUSEO ARQUEOLÒGICO NACIONAL - 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE de diner de 
Carlemany 

Data de signatura:           23/03/2017 

Vigència:                          Fins el 23/03/2022 

Conveni marc de col·laboració entre la CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA) i el MUSEU NACIONAL per a intercanvi 
d'informació i la realització d'accions d'interès mutu (Exp. Rel. H107-10/2017) 

Data de signatura:           16/03/2017 

Vigència:                          Fins el 31/03/2019 



 
 

Cinquena addenda al conveni marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) per a la participació del MUSEU NACIONAL en la 
programació dels cursos "Els Juliols", edició 2017 

Data de signatura:           8/03/2017 

Vigència:                          Fins el 31/07/2017 

Contracte de cessió en comodat amb l'AGÈNCIA CATALANA DEL 
PATRIMONI CULTURAL - MUSEU D'ART DE GIRONA de quatre pintures del 
retaule de sant Jaume de Joan Baptista Toscano 

Data de signatura:           6/03/2017 

Vigència:                          Fins el 6/03/2022, renovable per addenda 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ TMB, per a la realització d'una 
acció conjunta de promoció i difusió del patrimoni i les activitats del MUSEU 
NACIONAL l'any 2017 

Data de signatura:           1/03/2017 

Vigència:                          Fins el 29/02/2018, renovació explícita 

3ª Addenda al conveni de col·laboració amb el MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I 
COMARCAL, per al préstec d'obres d'art per a exposicions temporals i 
l'intercanvi d'obres en dipòsit de les respectives col·leccions 

Data de signatura:           1/03/2017 

Vigència:                          Fins el 1/03/2027, prorrogables automàticament 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA DAMM per a l'aportació 
econòmica a les activitats del MUSEU NACIONAL per a l'any 2017 

Data de signatura:           1/03/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

Conveni de col·laboració amb EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, S.L. 
(DIARI ARA) per a fixar els termes de  l'aportació a les activitats del MUSEU 
NACIONAL en espais publicitaris l'any 2017 

Data de signatura:           1/03/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

Conveni de col·laboració amb ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA  per a 
l'aportació econòmica a les activitats del museu, i en particular a l'exposició "Pere 
Torné Esquius" que es presentarà al museu del 7/04 al 9/07/2017 

Data de signatura:           17/02/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 



 
 

Conveni marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT NOVA DE LISBOA - 
FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES (FCSH) per a la divulgació 
del patrimoni i assumptes científics, artístics i culturals d'interès comú 

Data de signatura:           15/02/2017 

Vigència:                          Indefinida 

Conveni de col·laboració amb INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
BARCELONA, SA-Spm (betevé) (antic BTV - BARCELONA FM) per a 
l'aportació a la difusió de les activitats del museu mitjançant espais publicitaris a 
l'emissora l'any 2017 

Data de signatura:           3/02/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

Tercera addenda al conveni constitutiu de la XARXA DE MUSEUS D'ART DE 
CATALUNYA per a l'adhesió a la mateixa del MUSEU D'ART DE 
CERDANYOLA 

Data de signatura:           1/02/2017 

Vigència:                          Subjecte a conveni signat el 16/10/2014 

14ena. Addenda al conveni amb el POBLE ESPANYOL DE MONTJUÏC, SAU, 
per a la fixació de les condicions de l'entrada combinada entre ambdues 
institucions per a l'any 2017 

Data de signatura:           1/02/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

Conveni de col·laboració amb LAIETANA DE LLIBRETERIA, S.L. (LAIE) per a 
l'aportació anual econòmica en espècie (2017-2018) mitjançant llibres i objectes de 
venda a la Botiga llibreria del MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           26/01/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Conveni de col·laboració amb RADIO POPULAR, S.A. (CADENA 100) per a fixar 
els termes de l'aportació a les activitats del MUSEU NACIONAL en insercions 
publicitàries a les seves emissores l'any 2017 

Data de signatura:           26/01/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

 

 



 
 

Contracte de patrocini publicitari amb LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.U., 
per a la difusió de les activitats del museu l'any 2017 

Data de signatura:           16/01/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017, renovació anual automàtica 

Conveni de dipòsit amb els Srs. XAVIER, ANNA I SANTIAGO FORMIGUERA 
SALA dels fons fotogràfics de PERE FORMIGUERA al MUSEU NACIONAL 
(Exp. Rel. 153L101-06/2016) 

Data de signatura:           9/01/2017 

Vigència:                          Fins formalització donació del fons 

Contracte de dipòsit amb l'AJUNTAMENT DE FALSET de l'obra "Pica beneitera 
o baptismal", segle XIV, per a ser exposada a Falset 

Data de signatura:           9/01/2017 

Vigència:                          Fins el 9/01/2027 

Conveni de col·laboració empresarial amb GAS NATURAL, SDG, S.A., per a 
l'aportació econòmica al programa d'activitats generals del MUSEU NACIONAL 
de l'any 2017 

Data de signatura:           1/01/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2017 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL - 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO i la UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA (UAB) per als treballs de traducció i publicació de la 
Enciclopedia del Románico en Cataluña (exp.rel. H107-12/2007) 

Data de signatura:           01/01/2017 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

 


