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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 3/2021, relatiu al Consorci Museu Nacional d’Art
de Catalunya, exercici 2018
Barcelona, 12 de maig de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 3/2021, relatiu al Consorci Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), exercici 2018, en compliment del seu Programa anual
d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Jordi Pons i Novell com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 20 d’abril del 2021.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització del Compte de pèrdues i
guanys i de la liquidació del pressupost del MNAC, la revisió del compliment de la legalitat
bàsica que li és d’aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, del personal i de la
contractació, i l’avaluació dels procediments de gestió i dels sistemes de control intern del
fons artístic i del fons bibliogràfic.
El MNAC és un consorci creat pel Decret 51/1991, del Govern de la Generalitat. Està integrat
per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració General de
l’Estat. El seu objecte és gestionar el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
L’any 2018 el MNAC, segons el seu Compte de pèrdues i guanys, va tenir uns ingressos
d’explotació de 23,43 M€ i unes despeses d’explotació de 24,20 M€.
En l’apartat de conclusions de l’informe es presenten les observacions més rellevants que
es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents:
• Atesa la naturalesa del MNAC com a consorci de dret públic i les característiques dels
espais i béns que gestiona, els preus de les entrades al Museu, dels lloguers d’espais i
les tarifes per a la reproducció d’imatges del MNAC i la comercialització d’aquestes reproduccions, tenen naturalesa jurídica de taxa. D’acord amb la legislació aplicable i amb la
jurisprudència, el MNAC no pot crear taxes, sinó que únicament pot fixar-ne les quanties
quan aquestes hagin estat creades per llei del Parlament de Catalunya. D’altra banda, el
MNAC ha aplicat alguns preus en la venda d’entrades i gratuïtats en les activitats que
organitza, que no havien estat formalment aprovats per l’òrgan competent.
• El MNAC i els òrgans competents de les administracions consorciades no van subscriure
un contracte programa com preveuen els Estatuts.
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• El MNAC va atorgar als patrocinadors i mecenes a més de la difusió corresponent, beneficis valorables econòmicament i, en alguns casos, inversions addicionals en publicitat.
Aquest fet va fer que el negoci jurídic que acabava tenint lloc no s’ajustés ni a la figura
del conveni de mecenatge ni a la del contracte de patrocini.
• La Relació de llocs de treball (RLT) vigent el 2018 no incloïa l’import dels complements
de comandament, responsabilitat, equiparació i especial dedicació, i no va anar acompanyada d’una valoració de llocs de treball ni recollia una descripció de funcions de les
places previstes. S’havien fet modificacions en l’RLT que no havien estat aprovades pel
Patronat, que és l’òrgan a qui els Estatuts atribueixen les màximes responsabilitats pel
que fa al govern del Museu.
• El desembre del 2020 el Portal de la transparència del MNAC no incloïa la informació
referida a personal prevista en els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
• En alguns dels contractes revisats s’han detectat determinades incidències que constitueixen un fraccionament indegut del contracte.
• L’inventari del MNAC inclou la totalitat de les obres de la col·lecció de pintura, escultura i
arts de l’objecte, els dibuixos i cartells i la major part de fotografies. L’octubre del 2020 es
treballava en la incorporació a l’inventari dels gravats, en la informatització de l’inventari
de numismàtica i en la catalogació del Fons especial de petits catàlegs i postals.
• El MNAC té en dipòsit un volum significatiu de peces rebudes i cedides sense que en
molts casos hi hagi un acord amb els tercers que en reculli les condicions i els terminis.
Finalment, en l’apartat de conclusions de l’informe es fan diverses recomanacions que, en
opinió de la Sindicatura, contribuirien a corregir alguns dels aspectes assenyalats en l’apartat
d’observacions.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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