
 
 

 

Contracte de dipòsit amb HERNÁNDEZ PIJUAN, SL de l'obra "Julio" 1959, de 
l'artista Joan Hernández Pijuan 

Data de signatura:           18/10/2018 

Vigència:                          Fins el 18/10/2023 

Contracte de dipòsit amb la FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET per a la 
custòdia i conservació temporal de 83 obres d'art del llegat al MUSEU 
NACIONAL 

Data de signatura:           23/10/2018 

Vigència:                          Fins el 23/10/2022 

Contracte de dipòsit de l'obra Sense títol, París 1956 (tríptic) de l'artista Manuel 
Duque 

Data de signatura:           6/11/2018 

Vigència:                          Fins el 6/11/2028 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA" per a la 
incorporació al fons del museu de dos dibuixos d'Antoni Gaudí i Cornet 

Data de signatura:           21/12/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Setena addenda al conveni marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) per acollir l'exposició "Draw_Raw_Graphic Interchange 
Format_03_2018" i el taller artístic "Quick Draw" al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           26/10/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni específic de col·laboració amb la Fundació EINA Centre Universitari de 
Disseny i Art de Barcelona (adscrit a la UAB) per desenvolupar un projecte de 
caràcter educatiu al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           8/11/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

14ena. Addenda al conveni marc subscrit amb la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS 
DEL MNAC, reguladora del Pla d'Actuació 2018 

Data de signatura:           28/09/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 



 
 

Contracte de dipòsit amb l'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
per al dipòsit de tres obres de Josep de Togores per a ser exposades al Museu d'Art 
de Cerdanyola 

Data de signatura:           3/10/2018 

Vigència:                          Fins el 3/10/2028, renovable per pròrroga expressa 

Conveni de col·laboració amb BANCO SANTANDER, SA per a la concessió d'ajut 
econòmic per a promoure la correcta realització d'un projecte d'activitats del 
museu l'any 2018 

Data de signatura:           17/12/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Primera addenda al 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 2018 

Data de signatura:           2/07/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Contracte de dipòsit amb el Sr. JAUME MERCADÉ d'un conjunt d'obres 
dissenyades per Jaume Mercadé Queralt (Valls 1887-Barcelona 1967) al MUSEU 
NACIONAL 

Data de signatura:           22/11/2018 

Vigència:                          Fins el 22/11/2028, prorrogable per addenda 

Contracte de cessió en comodat amb l'INSTITUT DEL TEATRE DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA de l'obra "La comèdia" de Marià Andreu Estany 
per a ser exposada al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           3/12/2018 

Vigència:                          Fins el 3/12/2023, renovable x addenda 

Conveni de col·laboració amb HP PRINTING & COMPUTING SOLUTIONS, 
SLU per a la realització d'accions de difusió de gran format de Gala-Dalí 

Data de signatura:           2/07/2018 

Vigència:                          Fins el 14/10/2018 

Conveni de col·laboració amb AGROLIMEN, SA  per al finançament de les 
despeses d'organització de l'exposició "Liberxina. Pop i nous comportaments 
artístics, 1966-1971" 

Data de signatura:           2/10/2018 

Vigència:                          Fins l'1/10/2019 



 
Conveni de col·laboració  amb el TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC) 
per a l'organització de l'espectacle ORATIONIBUS #SR al museu (Sala temporals 
1) 

Data de signatura:           31/10/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni específic de col·laboració amb la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA (UAB) per a proporcionar suport al Centre d'Estudis i Recerca per 
a una Societat Inclusiva (CERSIN) 

Data de signatura:           30/10/2018 

Vigència:                          Fins el 30/10/2022, renovable expressament 

Conveni de col·laboració amb FUNDACIÓ AGBAR per a l'aportació econòmica 
destinada al programa d'activitats adreçades al públic escolar de zones 
socioculturalment desafavorides per al curs 2018-2019 

Data de signatura:           29/10/2018 

Vigència:                          Fins el 31/07/2019 

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 (9ena. edició - 2019) 

Data de signatura:           20/09/2018 

Vigència:                          Fins el 20/09/2019, renovable per addenda 

Contracte per a la donació del fons artístic del fotògraf Josep Maria Casals i Ariet 
al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           8/11/2018 

Vigència:                          Indefinit 

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 2018 

Data de signatura:           6/11/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb el MUSEO NACIONAL DEL PRADO per a 
l'organització de l'exposició "Bartolomé Bermejo" 

Data de signatura:           9/10/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

 



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

Data de signatura:           11/10/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

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 2018 

Data de signatura:           27/04/2018 

Vigència:                          Fins el 27/04/2019 

Contracte de dipòsit d'un paravent de laca de tres cossos "El mercat de Calaf" 
d'Enriqueta Pascual Benigani 

Data de signatura:           5/10/2018 

Vigència:                          Fins el 5/10/2026 

Conveni de col·laboració amb el CAMP D'APRENENTATGE DE BARCELONA 
per a visites i activitats educatives del MUSEU NACIONAL als seus alumnes 

Data de signatura:           3/09/2018 

Vigència:                          Fins el 3/09/2022, renovació expressa 

Conveni de col·laboració amb el DISTRICTE SANTS-MONTJUÏCH per a la 
realització d'estades formatives d'àmbit pràctic al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           17/09/2018 

Vigència:                          Fins el 30/06/2019 

Conveni de col·laboració amb SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, 
SLU (CADENA SER) per a fixar els termes de l'aportació a les activitats del 
MUSEU NACIONAL en insercions publicitàries a les seves emissores l'any 2018 

Data de signatura:           2/07/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Addenda al 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 2018-2019" 

Data de signatura:           14/09/2018 

Vigència:                          Fins el 30/06/2019 

 

 



 
 

Conveni de col·laboració amb la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA (UAB) per a l'organització del simposi "Imago & Mirabilia. Les 

formes del prodigi a la Mediterrània medieval" del 18 al 20 d'octubre de 2018 

Data de signatura:           21/09/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni amb l'Associació CONSTRUINT A LA SALA, per a la coorganització de 
la dotzena edició de la festa-taller d'arquitectura CONSTRUINT A LA SALA, que 
tindrà lloc a la Sala Oval del MUSEU NACIONAL l'any 2018 

Data de signatura:           1/10/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

Acord de col·laboració amb DESTINATION SERVICES SPAIN, SLU 
(INTERCRUISES, DESTINATION SERVICES I PACIFIC WORLD) per a la 
promoció dels serveis i productes del MUSEU NACIONAL en els seus folletons 
publicitaris 

Data de signatura:           1/08/2018 

Vigència:                          Fins el 31/07/2019 

Conveni amb la Fundació MUSEU PICASSO, el CCCB, la FUNDACIÓ ANTONI 
TÀPIES, la FUNDACIÓ JOAN MIRÓ i el MACBA per establir les condicions de 
gestió i treball d'una entrada conjunta denominada ArticketBCN 

Data de signatura:           11/05/2018 

Vigència:                          Fins el 11/05/2022, renovació expressa 

Contracte de patrocini publicitari amb HERMES COMUNICACIONS, SA  (EL 
PUNT AVUI) per establir els descomptes en la contractació de publicitat del 
museu l'any 2018 

Data de signatura:           11/07/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Contracte de col·laboració amb VALUE RETAIL MANAGEMENT SPAIN, SL 
(LA ROCA VILLAGE), per a la comercialització d'entrades per a Gala-Dalí, 
promoció 2x1 i comercialització de paquets turístics durant l'exposició 

Data de signatura:           29/06/2018 

Vigència:                          Fins el 14/10/2018 

 

 



 
 

Contracte de cessió de dipòsit en comodat amb l'ARXIU NACIONAL DE 
CATALUNYA (ANC) d'una peça de terra cuita de l'escultor Eusebi Arnau, 1896, 
al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           13/09/2018 

Vigència:                          Indefinida 

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 2018 

Data de signatura:           1/01/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Conveni de col·laboració amb l'INSTITUT DEL PAISATGE URBÀ i 
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, SA (BSM) per a l'autorització 
paisatgística de col·locació de vinils a l'avinguda Reina Maria Cristina (Gala-Dalí) 

Data de signatura:           25/06/2018 

Vigència:                          Fins el 15/09/2018 

Conveni de col·laboració amb HP PRINTING & COMPUTING SOLUTIONS, 
SLU (HP) per a l'aportació econòmica destinada a les activitats del MUSEU 
NACIONAL l'any 2018 

Data de signatura:           11/07/2018 

Vigència:                          Fins el 10/07/2019 

Conveni de col·laboració amb l'ESCOLA MIQUEL BLEACH per a l'organització 
d'activitats coincidents i cooperació mútua en la promoció i difusió de projectes 
comuns (Escoles Tàndem) 

Data de signatura:           16/07/2018 

Vigència:                          Fins el 16/07/2022 

Conveni de col·laboració amb ELIPSOS (RENFE-SNCF) per a la participació en 
activitats de difusió de l'exposició Gala-Dalí 

Data de signatura:           22/06/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Acord de col·laboració amb l'ICCROM per establir un marc de cooperació per 
difondre i aplicar la metodologia de Re-ORG mitjançant activitats docents 

Data de signatura:           12/07/2018 

Vigència:                          Fins el 12/07/2022 



 
Conveni de col·laboració amb THE MAD PIXEL FACTORY, SL (MADPIXEL) 
per a la implementació de la plataforma SECOND CANVAS al Museu Nacional 

Data de signatura:           12/07/2018 

Vigència:                          Fins el 31/01/2019 

Contracte de dipòsit amb el MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL de 
l'obra Jesús entre els doctors de la Llei, Mestre de Sixena, per a ser exposada a la 
seva exposició permanent 

Data de signatura:           24/05/2018 

Vigència:                          Fins el 24/05/2028 

Acord de col·laboració amb BARCELONA TURISME per a la comercialització de 
productes i serveis del museu als seus clients (vouchers) 

Data de signatura:           2/07/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018, renovació automàtica 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ per a 
l'organització de l'exposició "Gala-Salvador Dalí. Una habitació pròpia a Púbol" 

Data de signatura:           21/05/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

Contracte de comercialització d'entrades amb EL CORTE INGLÉS, S.A. per a la 
promoció del Museu Nacional als seus clients (venda vouchers) durant l'exposició 
Gala-Dalí 

Data de signatura:           28/03/2018 

Vigència:                          Fins el 14/10/2018 

Contracte de comercialització d'entrades amb TOPTOURISME SPAIN, SL per a 
la promoció del Museu Nacional als clients de l'agència de viatges (venda 
vouchers) 

Data de signatura:           18/05/2018 

Vigència:                          Fins el 18/05/2022, pròrroga expressa 

Conveni de col·laboració amb VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS 
PLÁSTICOS a Catalunya (VEGAP) per a la fixació de les condicions relatives a la 
gestió dels drets d'explotació de les obres protegides per VEGAP 

Data de signatura:           15/05/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2021, renovable expressament 

Conveni de col·laboració amb TIME OUT SPAIN MEDIA, SL (TIME OUT) per a 
fixar els termes de  l'aportació a les activitats del MUSEU NACIONAL en espais 
publicitaris l'any 2018 



 
Data de signatura:           18/05/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018, renovable expressament 

Contracte de dipòsit d'un conjunt de fotografies i documentació de l'artista Josep 
M. Tous Jové 

Data de signatura:           8/06/2018 

Vigència:                          Fins el 8/06/2028, prorrogable períodes d’igual durada 

Contracte de comercialització d'entrades amb UTE ESPAI PATRIMONI, empresa 
gestora de l'oficina de turisme del PALAU MOJA, per a la promoció del MUSEU 
NACIONAL als seus clients (venda vouchers) 

Data de signatura:           15/06/2018 

Vigència:                          Fins el 15/06/2022, renovable per 4 anys més expressament 

Contracte de comercialització d'entrades amb ADVANCED LEISURE SERVICE 
(ALS), empresa gestora de l'oficina de turisme de LA ROCA VILLAGE, per a la 
promoció del MUSEU NACIONAL als seus clients (venda vouchers) 

Data de signatura:           15/06/2018 

Vigència:                          Fins el 15/06/2022, renovable per 4 anys més expressament 

Segona addenda al conveni de col·laboració amb l'AGÈNCIA CATALANA DE 
LA JOVENTUT en el marc del Programa d'arts visuals per a la convocatòria ART 
JOVE 2017 que es desenvolupa durant l'any 2018 

Data de signatura:           30/05/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Contracte de patrocini publicitari amb RADIOCAT XXI (RAC1-RAC105) per a 
fixar els termes de la col·laboració corresponent a l'any 2018 

Data de signatura:           17/05/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Addenda al conveni de col·laboració amb ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA 
signat el 16/10/2017 (aportació econòmica addicional per l'any 2018) 

Data de signatura:           14/05/2018 

Vigència:                          Subjecte a conveni principal (31/12/2018) 

Acord de col·laboració amb TURISME DE BARCELONA per a la 
comercialització d'entrades del museu per a l'exposició Gala-Dalí (venda vouchers) 

Data de signatura:           24/05/2018 

Vigència:                          Fins el 14/10/2018 



 
Conveni de col·laboració amb ODEON INBOUND SPAIN, SL (ODEON 
TOURS),  per a la promoció del MUSEU NACIONAL als clients del consignatari 
(venda vouchers) durant l'exposició Gala-Dalí 

Data de signatura:           12/04/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni marc de col·laboració entre l'INSTITUT DEL TEATRE DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA i el MUSEU NACIONAL per a la cooperació en 
activitats pedagògiques i de promoció de la cultura i de les arts de l’espectacle, i en 
assumptes d’interès comú 

Data de signatura:           16/05/2018 

Vigència:                          Fins el 16/05/2022, renovable pel mateix període 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ TMB per a la realització d'accions 
conjuntes de divulgació i promoció del patrimoni i les activitats del MUSEU 
NACIONAL l'any 2018 

Data de signatura:           23/05/2018 

Vigència:                          Fins el 28/02/2019, renovació explícita 

Contracte de comercialització d'entrades amb SOL VIP TRAVEL per a la 
promoció del Museu Nacional als clients de l'agència de viatges (venda vouchers) 
durant l'exposició Gala-Dalí 

Data de signatura:           24/05/2018 

Vigència:                          Fins el 14/10/2018 

Acord de col·laboració amb el Sr. ARTURO GODÓ i HERNÁNDEZ per a la 
donació econòmica per a adquisició de peces numismàtiques destinades al Gabinet 
Numismàtic del museu 

Data de signatura:           18/04/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

Acord específic de col·laboració amb la CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA) per a patrocini publicitari corresponent a 
l'any 2018 

Data de signatura:           26/04/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Contracte de comercialització d'entrades amb PEGAS TOURISTIK SPAIN, SL 
per a la promoció del MUSEU NACIONAL als clients del consignatari (venda 
vouchers) durant l'exposició Gala-Dalí 

Data de signatura:           2/05/2018 

Vigència:                          Fins el 14/10/2018 



 
 

Contracte de comercialització d'entrades amb WORLD 2 MEET, SLU (W2M - 
NATALIE TOURS) per a la promoció del MUSEU NACIONAL als clients del 
consignatari (venda vouchers) durant l'exposició Gala-Dalí 

Data de signatura:           25/04/2018 

Vigència:                          Fins el 14/10/2018 

Contracte de distribució amb la COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA, SL 
(LA CENTRAL) pel catàleg de l'exposició "Francesc Torres. La capsa entròpica 
(El museu d'objectes perduts)" 

Data de signatura:           17/04/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019, renovació explícita 

Contracte de dipòsit amb l'ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI 
VÍCTOR BALAGUER de l'obra "Mercat del peix a Vilanova", 1920, d'Alexandre 
de Cabanyes, per a ser exposada a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de 
Vilanova i la Geltrú 

Data de signatura:           26/03/2018 

Vigència:                          Fins el 26/03/2028, pròrroga expressa 

Cinquena addenda al conveni constitutiu de la XARXA DE MUSEUS D'ART DE 
CATALUNYA per a l'adhesió a la mateixa de la FUNDACIÓ APEL·LES 
FENOSA 

Data de signatura:           5/04/2018 

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

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 2018 

Data de signatura:           1/03/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Contracte de patrocini publicitari amb EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SL 
per a la difusió de les activitats del museu l'any 2018 (exhaureix H107-02/2010) 

Data de signatura:           1/03/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018, renovació automàtica 

 

 

 



 
 

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 2018 

Data de signatura:           1/03/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA DAMM per a l'aportació 
econòmica a les activitats del MUSEU NACIONAL per a l'any 2018 

Data de signatura:           1/03/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA DAMM per a la seva 
aportació econòmica a l'exposició "Gala Dalí" 

Data de signatura:           1/03/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

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 2018 

Data de signatura:           1/03/2018 

Vigència:                          Fins el 31/12/2018 

Conveni de col·laboració amb POBLE ESPANYOL DE MONTJUÏC, SAU per a la 
fixació de les condicions de l'entrada combinada entre ambdues institucions (exp. 
Rel: H107-22/2002) 

Data de signatura:           2/01/2018 

Vigència:                          Fins el 2/01/2022, 2/01/2019 revisió tarifa 

Primera addenda al conveni de dipòsit amb l'AJUNTAMENT DE MANRESA de 
12 pintures d'Antoni Viladomat de les col·leccions del MUSEU NACIONAL per a 
ser exposades al Museu Comarcal de Manresa (aixecament dipòsit d'una obra i 
nou dipòsit de dues obres) 

Data de signatura:           26/02/2018 

Vigència:                          Fins el 04/12/2024, prorrogable automàticament 

 

 

 



 
 

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

Data de signatura:           1/02/2018 

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

Conveni de col·laboració amb MUSEMENT, S.p.A. per a la promoció del MUSEU 
NACIONAL als clients del consignatari (venda vouchers) 

Data de signatura:           2/01/2018 

Vigència:                          Fins el 2/01/2022, renovable per addenda 

Conveni de col·laboració amb BRUTAL MEDIA, SL per a la participació del 
museu en la realització del programa "This is Art!" 

Data de signatura:           7/12/2018 

Vigència:                          Compliment objecte 

 


