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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
13348 Reial decret 933/2013, de 29 de novembre, pel qual es modifica l’Estatut del 

Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, aprovat pel Reial decret 188/2013, 
de 15 de març.

Des de la seva creació el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia ha cercat la 
integració de la societat civil en el seu funcionament. En aquest context, l’article 4 de la 
Llei 34/2011, de 4 d’octubre, reguladora del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, 
estableix com un dels òrgans rectors del Museu el Reial Patronat. En desplegament 
d’aquesta Llei, el Reial decret 188/2013, de 15 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del 
Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, a l’article 6.2 fixa una composició amb 9 vocals 
nats i fins a 21 vocals designats.

Amb la voluntat de garantir aquesta presència de la societat civil, el present Reial 
decret afegeix un nou vocal nat, i en correspondència disminueix el nombre de vocals 
designats. Es tracta de fixar de manera permanent que almenys un dels vocals nats 
pertanyi a una organització no governamental. En aquest cas, per la seva trajectòria i 
vinculació especial al Museu, s’ha elegit la Reial Associació d’Amics del Museu Nacional 
Centre d’Art Reina Sofia.

D’altra banda, es modifica la composició de la Comissió Permanent del Reial Patronat, 
i s’amplien de dos fins a un màxim de sis els vocals designats pel Ple, per guanyar en 
representativitat en les seves decisions.

A iniciativa del ministre d’Educació, Cultura i Esports i a proposta del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió del dia 29 de novembre de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’Estatut del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, 
aprovat pel Reial decret 188/2013, de 15 de març.

L’Estatut del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, aprovat pel Reial 
decret 188/2013, de 15 de març, queda modificat en els termes següents:

U. S’afegeix un nou número, el 8, a la lletra a) de l’article 6.2, en els termes següents:

«8. La persona titular de la Presidència de la Reial Associació d’Amics del 
Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.»

Dos. La lletra b) de l’article 6.2, queda redactada en els termes següents:

«b) Vocals designats:

La resta de vocals, fins a un màxim de 20, tenen la condició de vocals designats 
i els nomena i separa la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports 
entre persones de reconegut prestigi o competència en assumptes relacionats amb 
la cultura i les arts plàstiques o que s’hagin distingit pels seus serveis o ajudes al 
Museu, tenint en compte la presència equilibrada de dones i homes. Entre aquests 
es poden nomenar persones físiques o representants de les institucions públiques 
o privades que facin contribucions de qualsevol naturalesa al Museu o al 
compliment de les seves finalitats, incloses les donacions o les aportacions 
econòmiques.
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Els vocals designats exerceixen les seves funcions per un període de tres anys 
a comptar de la data dels nomenaments respectius. El mandat es pot renovar, fins 
a dues vegades, per períodes de la mateixa durada. Els vocals designats cessen al 
final del seu mandat o per renúncia, revocació del mandat, mort o incapacitat.»

Tres. La lletra b) de l’article 6.4, queda redactada en els termes següents:

«b) La Comissió Permanent està composta pel president i vicepresident del 
Reial Patronat, la persona titular de la Secretaria d’Estat de Cultura, la persona 
titular de la Subsecretaria d’Educació, Cultura i Esport, el director del Museu, el 
subdirector gerent i fins a sis vocals designats pel Ple. La persona titular de la 
Secretaria d’Estat de Cultura pot ser substituïda per la persona titular de la Direcció 
General de Belles Arts i Béns Culturals i Arxius i Biblioteques, qui, en qualsevol 
altre cas, també pot assistir a les sessions d’aquella, amb veu però sense vot.»

Disposició addicional única. No-increment de la despesa.

L’entrada en vigor d’aquest Reial decret no ha de suposar cap increment de la 
despesa pública i s’ha d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris 
assignats al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 29 de novembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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