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Ass.: Proposta d’acord d’aprovació de l’entrada gratuita a l’IVAM. 
 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
 

I.- En data 13 de març de 2020 es va dictar Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i 
Salut Pública per la qual es va acordar, entre altres mesures, suspendre l'obertura al públic de 
centre culturals i museus com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus (d'ara en 
avant COVID-19). 
 
II.- En data 13 de març de 2020 es va aprovar el Reial decret 463/2020 de per el qual es va 
declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, l'article del qual 10 disposa la suspensió d'obertura al públic dels museus, arxius, 
biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupen 
espectacles públics, les activitats esportives i d'oci. 
 
III- En compliment d'aquests, dia 13 de març de 2020 es va produir el tancament de l’Institut 
Valencià d´Art Modern (d'ara en avant IVAM) al públic. 
 
IV.- En data 28 d'abril de 2020 l'Executiu va aprovar un Pla per a la Transició cap a la nova 
normalitat amb l'objectiu de recuperar, de manera gradual, la vida quotidiana i l'activitat 
econòmica, minimitzant el risc que representa el COVID-19 per a la salut de la població. En el 
seu Annex II, el Pla estableix els detalls de les fases del procés de desescalada, les activitats 
permeses i els seus condicionants, i situa la reobertura dels museus (només visites, no activitats 
culturals) en la Fase I, amb restricció del seu aforament a 1/3 i amb control de possibles 
aglomeracions. 
 
V.- En data 9 de maig es va publicar en el Boletín Oficial del Estado l'Ordre SND/399/2020, de 
9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides 
després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap 
a una nova normalitat que en el seu Capítol IX estableix Condicions per a l'obertura al públic 
dels museus d'aquelles localitats que passen a la fase 1. 
 
VI.- En data 16 de maig de 2020 es va publicar en el Boletín Oficial del Estado l'Ordre 
SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit 
nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla 
per a la transició cap a una nova normalitat per la qual s'aprova el pas de la Comunitat 
Valenciana íntegrament a la Fase 1 amb efectes 18 de maig de 2020, la qual cosa va suposar 
l'obertura al públic de l'IVAM en els termes establits en la referenciada normativa. 
 
VII.- Per Acord del Consell Rector de 28 de juny de 2016 es va aprovar la tarifa d'entrada al 
Museu quedant fixada en sis euros (6€).  
 
VIII.- No obstant l'anterior, per a afavorir l'accés a la cultura a la ciutadania que ha patit els 
efectes econòmics provocats per la pandèmia COVID-19, per acord del Consell Rector de 25 de 
juny va aprovar l’entrada gratuïta a l’IVAM fins al 31 de desembre de 2020. tal com es recull en 
l'informe de data 14 de maig de 2020 de la Gerència qui té assignades les funcions de la 
Subdirecció General d'Administració per Resolució de 20 de gener de 2020 de la direcció de 
l'IVAM. 
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IX.-Les circumstàncies per les quals es va fixar l’entrada gratuïta a l’IVAM fins al 31 de 
desembre de 2020 no han variat, ja que s'han tornat a adoptar per les autoritats competents 
mesures restrictives en el marc d'un nou estat d'alarma que es prolongarà durant l'exercici 2021, 
per la qual cosa és previsible que la societat tinga reticències a realitzar visites o activitats en 
espais públics, això produiria una disminució considerable de visitants. Per aquest motiu és 
necessari incentivar l'assistència de públic al museu a través de la pròrroga de la mesura 
adoptada durant tot l'any 2021. 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

 
I- L'entrada al museu està regulada per l'acord del Consell Rector de 28 de juny de 2016 en el 
qual s'aproven les tarifes d'entrada del Museu i per la Resolució de 5 de desembre de 2018 que 
al punt 5 disposa: “Per al foment de la visita, l'IVAM podrà, per Resolució del Director Gerent, 
realitzar campanyes de promoció cultural, turístic i social, així com acordar convenis de 
col·laboració amb tercers per al foment de la visita al Museu que incorporen l'aplicació de 
reduccions sobre el preu d'entrada general i, en el seu cas, la gratuïtat de les mateixes” i que 
“Mitjançant Resolució del Director Gerent de l'IVAM es podrà autoritzar l'entrada gratuïta o 
amb preu reduït a les persones, associacions o grups que ho sol·liciten per motius professionals, 
d'estudi, investigació o uns altres.”  

 

II.- L'article 6 i) de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l’Institut 
Valencià d’Art Modern que disposa: “Correspon al Consell Rector (…) Aprovar els ingressos 
de dret privat a proposta de la Direcció o la Gerència, previ informe de la Subdirecció General 
d'Administració de l'IVAM.” 

 
III.-En virtut del mateix i de l´artícle 12.2.d) Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, 
reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) s´eleva al Consell Rector la següent: 
 

PROPOSTA D´ACORD 
 
Única: Fixar el preu d’entrada a l’IVAM de forma gratuïta des del 1 de gener de 2021, fins el 31 
de desembre de 2021 sense perjudici que es prenguen noves mesures si els efectes econòmics 
negatius provocats per la pandèmia COVID-19 perduren en el temps.  

 
 
 
 
 
 

EL GERENT 
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