
 
 

Contracte de comodat amb el MUSEU D'ART MODERN DE LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA per a la cessió temporal de les obres "Venus Mediterrània", 
1912 i "Autoretrat", 1909, de Julio Antonio per a ser exposades al MUSEU 
NACIONAL 

Data de signatura:           23/12/2019 

Vigència:                          Fins al 23/12/2020 (Autoretrat) i al 23/12/2029 (Venus 

Mediterrània) 

Acord de col·laboració amb el Sr. ALBERTO RODRÍGUEZ FLOS per al 
finançament de la impressió en paper del XXII Curs d'història monetària hispànica. 

La moneda a la guerra civil: art, disseny i propaganda 

Data de signatura:           22/11/2019 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU per a 
l'elaboració, edició i publicació d'un volum de gran format de la col·lecció de 
Grans Obres sobre el MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           5/12/2019 

Vigència:                          Fins el 5/08/2019 

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 2019 

Data de signatura:           19/11/2019 

Vigència:                          Compliment objecte 

Tercera 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 2018 que es desenvolupa durant l'any 2019 

Data de signatura:           11/10/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Primera Addenda al Contracte de patrocini publicitari amb LA VANGUARDIA 
EDICIONES, S.L.U., per a la difusió de les activitats del museu (any 2017) 

Data de signatura:           1/10/2019 

Vigència:                          Subjecte a conveni signat el 16/01/2017 

 

 



 
 

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 2019-2020 

Data de signatura:           21/10/2019 

Vigència:                          Fins el 31/07/2020 

Primera Addenda al Conveni marc de col·laboració amb la FEDERACIÓ 
D'INSTITUCIONS PROFESSIONALS DEL CÒMIC - FICOMIC per a 
l'organització de l'exposició "Osamu Tezuka, el Déu del manga" 

Data de signatura:           25/10/2019 

Vigència:                          Fins el 31/01/2020 

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 2019 

Data de signatura:           19/07/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Pròrroga de la Segona addenda a l'Acord marc de col·laboració amb la 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) signat en data 12 de 
setembre de 2012 per al Curs d'Iniciació en Estratègia digital en organitzacions 

culturals 

Data de signatura:           20/04/2019 

Vigència:                          Fins el 20/04/2020 

Conveni amb l'Associació CONSTRUINT A LA SALA, per a la coorganització de 
la tretzena edició de la festa-taller d'arquitectura CONSTRUINT A LA SALA, que 
tindrà lloc a la Sala Oval del MUSEU NACIONAL l'any 2019 

Data de signatura:           1/10/2019 

Vigència:                          Compliment objecte 

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 2019 

Data de signatura:           11/07/2019 

Vigència:                          Fins el 10/07/2020 

 

 



 
 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
SÍNDROME DE DOWN i MAGMA CULTURA, SL per dur a terme el projecte 
d'inserció de persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals 
en pràctiques laborals al MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           1/08/2019 

Vigència:                          Fins l'1/08/2021 

Conveni de col·laboració amb AGROLIMEN, SA  per al finançament de les 
despeses d'organització de l'exposició "Oriol Maspons, la fotografia útil 1949-1995" 

Data de signatura:           4/07/2019 

Vigència:                          Fins el 24/06/2020 

Vuitena 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 (2019) 

Data de signatura:           15/01/2019 

Vigència:                          Fins el 15/09/2019 

Contracte de comodat amb el PARLAMENT DE CATALUNYA per a la cessió 
d'un conjunt d'obres del MUSEU NACIONAL per a ser exposades a la seva seu 

Data de signatura:           9/09/2019 

Vigència:                          Fins el 9/09/2029 

Contracte amb l'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) per a 
l'exhibició de l'espectacle d'escena híbrida i dansa "White bouncy castle" en el 
marc de la celebració del Grec 2019 Festival de Barcelona 

Data de signatura:           11/07/2019 

Vigència:                          Fins el 31/10/2019 

Conveni de col·laboració amb BANCO SANTANDER, SA per a la concessió d'ajut 
econòmic per a promoure la realització d'un projecte l'any 2019 

Data de signatura:           18/07/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Conveni de col·laboració amb MAGMA CULTURA, SL per a l'aportació 
econòmica a les activitats del MUSEU NACIONAL període 2019-2020 

Data de signatura:           14/01/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2020 

 



 
 

Primera Addenda al conveni de col·laboració amb TIQETS INTERNATIONAL 
B.V per a la promoció del MUSEU NACIONAL als seus clients (venda online 
d'entrades) (motor de reserves) 

Data de signatura:           10/04/2019 

Vigència:                          Subjecte a conveni signat l'1/06/2017 

Conveni de col·laboració empresarial amb NATURGY ENERGY GROUP, SA 
(antic GAS NATURAL), per a l'aportació econòmica al programa d'activitats 
generals del MUSEU NACIONAL de l'any 2019 

Data de signatura:           1/01/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Conveni de col·laboració amb associació ARTISTS FOR PEACE AND JUSTICE 
(APJ) per a la celebració "The Grand Ball Beneficiary Dinner" al MUSEU 
NACIONAL el 25/06/2019 

Data de signatura:           17/06/2019 

Vigència:                          Compliment objecte 

Acord específic de col·laboració amb la CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA) per a patrocini publicitari corresponent a 
l'any 2019 

Data de signatura:           7/06/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Conveni de col·laboració amb el INSTITUTO TOMIE OHTAKE de Brasil per a 
l'organització de l'exposició antològica de Juli González 

Data de signatura:           13/05/2019 

Vigència:                          Compliment objecte 

Contracte amb l'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME per a la comercialització 
de les entrades del museu mitjançant document de venda (voucher) per als anys 
2019-2021 

Data de signatura:           20/05/2019 

Vigència:                          Fins el 30/06/2021 

 

 

 



 
 

1a. Addenda al Conveni de col·laboració amb l'ORGANISME AUTÒNOM 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER per a l'acord del règim de 
relacions i l'ajut econòmic a aportar per part del MUSEU NACIONAL com a 
Museu Secció 

Data de signatura:           27/05/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Conveni marc de col·laboració amb la FEDERACIÓ D'INSTITUCIONS 
PROFESSIONALS DEL CÒMIC - FICOMIC per a l'organització d'activitats i la 
cooperació mútua en la promoció i difusió de projectes comuns - Exposició el 
Víbora (1a. Actuació) 

Data de signatura:           31/05/2019 

Vigència:                          Fins el 31/05/2023 

Conveni de col·laboració amb SACYR FACILITIES, SA, per fixar els termes de 
l'aportació econòmica destinada a donar suport a les activitats del MUSEU 
NACIONAL pel període de l'1/06/2019 fins el 31/05/2020. 

Data de signatura:           1/06/2019 

Vigència:                          Fins el 31/05/2020 

Primera Addenda al Conveni de dipòsit amb el CONSORCI DEL PATRIMONI 
DE SITGES d'obres de la col·lecció del MUSEU NACIONAL per a ser exposades 
als Museus de Sitges. 

Data de signatura:           28/03/2019 

Vigència:                          Subjecte a conveni signat el 9/03/2016 (9/03/2020) 

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 2019 

Data de signatura:           24/01/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Conveni marc de col·laboració amb la CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA) per a intercanvi d'informació i la 
realització d'accions d'interès mutu 

Data de signatura:           16/05/2019 

Vigència:                          Fins el 30/04/2021 

 

 



 
 

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 2019 

Data de signatura:           1/03/2019 

Vigència:                          Fins el 28/02/2020 

Acord de col·laboració amb el DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GC per al 
desplegament del projecte "L'art de parlar en els centres de formació d'adults 

dependents del Departament d'Educació" 

Data de signatura:           15/05/2019 

Vigència:                          Fins el 15/05/2022, prorrogable per addenda 

Setena addenda al conveni constitutiu de la XARXA DE MUSEUS D'ART DE 
CATALUNYA per a l'adhesió a la mateixa del Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) 

Data de signatura:           25/03/2019 

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

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA DAMM per a l'aportació 
econòmica a les activitats del MUSEU NACIONAL per a l'any 2019 

Data de signatura:           15/04/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

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 2019 

Data de signatura:           25/02/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Contracte de comodat amb la DIPUTACIÓ DE BARCELONA per a la cessió de 
l'obra "Hèrcules buscant les Hespèrides" d'Aleix Clapés (exposició al PALAU 
GÜELL) 

Data de signatura:           12/04/2019 

Vigència:                          Fins el 12/04/2023, renovació expressa 

Conveni de col·laboració amb l'ESCOLA JOSO: CENTRE DE CÒMIC I ARTS 
VISUALS en el marc del projecte: "Exposició anual, una nova mirada al museu des 

del còmic i la il·lustració" 

Data de signatura:           28/01/2019 

Vigència:                          Fins el 28/01/2023 



 
 

Contracte de dipòsit amb l'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB -
MUHBA) de dues obres per a ser exposades a l'exposició "Barcelona. La ciutat 

medieval (1279-1516)" que es durà a terme al Museu d'Història de Barcelona 

Data de signatura:           25/02/2019 

Vigència:                          Fins el 25/02/2024, pròrroga expressa 

Sisena addenda al conveni constitutiu de la XARXA DE MUSEUS D'ART DE 
CATALUNYA per a l'adhesió a la mateixa del Museu del Disseny de Barcelona 

Data de signatura:           22/03/2019 

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

Conveni de col·laboració amb LAIETANA DE LLIBRETERIA, S.L. (LAIE) per a 
l'aportació anual econòmica en espècie (2019-2022) mitjançant llibres i objectes de 
venda a la Botiga llibreria del MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           2/01/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2022 

Conveni de col·laboració amb THE KOBE SHIMBUN per a l'organització de 
l'exposició "Barcelona: La ciutat dels miracles artístics" (itinerància al Japó - 5 
seus) 

Data de signatura:           8/03/2019 

Vigència:                          Compliment objecte 

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 2019 

Data de signatura:           1/01/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Conveni de col·laboració amb la SOCIEDAD MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
DIFUSIÓN per a l'edició del catàleg de l'exposició Bartolomé Bermejo 

Data de signatura:           8/03/2019 

Vigència:                          Compliment objecte 

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 2019 

Data de signatura:           22/02/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

 



 
 

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 2019 en format digital 

Data de signatura:           7/02/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

Conveni de col·laboració amb FIRA DE BARCELONA  per a l'aportació a les 
activitats del museu corresponent a l'any 2019 

Data de signatura:           1/01/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019, renovable automàticament fins el 

31/12/2020 

Contracte de patrocini publicitari amb HERMES COMUNICACIONS, SA  (EL 
PUNT AVUI) per establir els descomptes en la contractació de publicitat del 
museu l'any 2019 

Data de signatura:           24/01/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

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 2019 
 

Data de signatura:           1/02/2019 

Vigència:                          Fins el 31/12/2019 

 

Conveni marc de col·laboració amb l'HOSPITAL DE LA VALL D'HEBRON 
(INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - ICS) per establir un marc general 
d'actuacions 

Data de signatura:           8/02/2019 

Vigència:                          Fins el 8/02/2023 

Contracte de comodat amb la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL 
TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA per al dipòsit d'obres al 
MUSEU NACIONAL (deixa sense efecte el H107-35/2014) 

Data de signatura:           6/02/2019 

Vigència:                          Fins el 6/02/2029 

 

 



 
 

Conveni de col·laboració  amb la FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL per 
a la col·laboració econòmica en la celebració de l'exposició antològica sobre 
"Bartolomé Bermejo" 

Data de signatura:           29/01/2019 

Vigència:                          Compliment objecte 

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

Data de signatura:           2/01/2019 

Vigència:                          Fins el 2/01/2023 

 


