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Dilluns, 1 d'agost de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern municipal, en data 21 de juliol de 2016, ha adoptat el següent acord:

AUTORITZAR, de conformitat amb l'article 11 dels Estatuts del Consorci del MACBA, l'aprovació de les taxes, les tarifes 
i els preus per a la prestació dels serveis per a l'any 2016 i successius del Consorci del Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona.

Contra aquesta acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan 
que l'ha adoptat, en el  termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació,  o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptats des de l'endemà de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte 
exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat  des  de  l'endemà  a  la  seva  interposició  sense  que  s'hagi  resolt  expressament,  es  pot  interposar  recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació 
tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

ANNEX. 
PREUS  PÚBLICS  PELS  SERVEIS  CULTURALS  I  LLOGUER  D'ESPAIS  DEL  CONSORCI  MUSEU  D'ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA.

Article 1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preus 
públics per la prestació de serveis culturals i lloguer d'espais del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona, als 
quals és d'aplicació també la normativa general dels preus públics municipals aprovada per la Comissió de Govern de 3 
de desembre de 2015.

Article 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació de serveis culturals i lloguer d'espais del Consorci Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona.

Article 3r. Obligació de pagament.

Estaran obligats al pagament de la tarifa els qui utilitzin qualsevol dels serveis que són objecte d'aquests preus públics.

Article 4t. Quantia.

Les tarifes aplicables són les següents:

- Entrades a les exposicions.

TICKET TARIFA
Entrada a tot el Museu 10 EUR
Entrada reduïda 8 EUR
Entrada reduïda convenis locals 5 EUR - 8 EUR
Entrada gratuïta 0 EUR
Articket 30 EUR

Aquests preus estan sotmesos a l‘aplicació de l'IVA vigent.
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Tindran entrada gratuïta:

Amics  del  MACBA,  Passi,  menors  de  14  anys,  targeta  rosa,  majors  de  65  anys  residents  a  Barcelona,  aturats, 
discapacitats, professors amb l'acreditació de la Generalitat, periodistes*, socis de l'AAVC i AVER, membres de l'ICOM i 
CIMAM, de l'AICA i de l'ACCA, Amics dels Museus de Catalunya i guies turístics oficials. També tenen entrada gratuïta 
els estudiants de nacionalitat espanyola de Geografia i Història, Belles Arts i Història de l'Art, així com els membres de 
col·lectius  amb  els  quals  s'han  establert  acords  de  gratuïtat,  com:  ETSAB,  Sotheby's,  Whitney  Museum,  CAPC, 
Deutsche Bank ArtCard, Guggenheim Art Pass, Museu Serralves, Talking Galleries, IAC, Loop, COLBACAT, Escola 
Joso;  la  pròpia  FMACBA  i  acords  d'aquesta  amb  altres  col·lectius  (Fundació  RACC,  Fundació  Esteve,  Fundació 
Cuatrecases, Fundació Gas Natural). També tindran entrada gratuïta els grups d'educació adults, grup escolars, grups 
esplais i empreses patrocinadores.

El Gerent podrà autoritzar visites gratuïtes a hores convingudes per grups provinents d'associacions i entitats sense 
ànim de lucre que estiguin vinculades al territori proper al museu i desenvolupin tasques amb especial atenció per la 
inclusió social, de temàtica afí a les especialitats del museu, de caràcter cultural. Se n'haurà de donar compte al Consell  
General del Consorci.

Tindran entrada reduïda:

Estudiants,  majors  de  65  anys  no  residents  a  Barcelona,  periodistes,  professors  (excepte  els  acreditats  per  la 
Generalitat que tenen entrada gratuïta), Carnet Jove, carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals, Gestor Cultural 
APGCC,  Club  TR3SC,  Bus  Turístic,  Touristcheck,  Barcelona  City  Tour  i  grups  superiors  a  15  persones.  També 
membres de col·lectius amb els quals s'han establert  acords de col·laboració, com: Apropa Cultura, COAC, FNAC, 
RACC, FAD, Cercle Artístic Sant Lluc, Ómnium Cultural, Zoo Club, Tibi Club, Fundació Claror, Le Meridien, Mandarin 
Oriental, Barcelona; Pullman, La Vanguardia, El País.

El Gerent podrà autoritzar l'aplicació de descomptes per incentivar la afluència de sectors de públic específic. Se n'haurà 
de donar compte al Consell General del Consorci.

- Entrades a activitats culturals.

ACTIVITAT TARIFA MÀXIMA
MACBA es viu 5 EUR
MACBA en família 3 EUR
MACBA en família reduïda 2 EUR
Activitats per grups a sales 80 EUR
Habitació 1418 0 EUR
Conferencies 0 EUR - 5 EUR - 20 EUR*
Cursos, seminaris i tallers 0 EUR - 5 EUR - 20 EUR*

- Tarifes amics.

MODALITAT TARIFA
PASSI MACBA 15 EUR
FAMÍLIA MACBA 35 EUR
AMIC MACBA 50 EUR
AMIC MACBA AMB PROMOCIÓ 
(>65 ANYS, ESTUDIANTS, PROFESSORS I PROFESSIONALS SECTOR)

35 EUR

El Gerent podrà autoritzar la reducció de preus a determinats col·lectius per incentivar l'afluència de públic. Se n'haurà 
de donar compte al Consell General del Consorci.

Aquests preus estan sotmesos a l‘aplicació de l'IVA vigent.
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- Cessió d'espais.

ESPAI TARIFA NORMAL TARIFA REDUÏDA TARIFA COL·LABORADORS Despeses que inclou
ATRI 7.000 EUR 4.900 EUR 4.200 EUR seguretat, neteja i regidoria (8h)
PODI 2.000 EUR 1.400 EUR 1.200 EUR seguretat, neteja i regidoria (8h)
TARIFA COMBINADA ATRI + PODI 8.000 EUR 5.600 EUR 4.800 EUR seguretat, neteja i regidoria (8h)
TERRASSA 1.000 EUR 700 EUR 600 EUR seguretat i neteja (6h)
TERRASSA COM A ESPAI ADDICIONAL 600 EUR 420 EUR 360 EUR seguretat i neteja (5h)
AUDITORI (jornada completa) 2.500 EUR 2.000 EUR 1.750 EUR seguretat, neteja, equipament tècnic, regidoria i tècnic (8h) 
AUDITORI (mitja jornada) 1.750 EUR 1.400 EUR 1.225 EUR seguretat, neteja, equipament tècnic, regidoria i tècnic (5h) 
AULA 0 900 EUR 720 EUR 630 EUR seguretat, neteja, equipament tècnic, regidoria i tècnic (6h) 
AULA 1 600 EUR 480 EUR 420 EUR seguretat, neteja, equipament tècnic, regidoria i tècnic (6h) 
SALA DE JUNTES 800 EUR 640 EUR 560 EUR seguretat i neteja (6h)
SALA 2A 1.000 EUR 700 EUR 600 EUR seguretat, regidoria i neteja (6h)
SALA 2A I TERRASSA 1.500 EUR 1.050 EUR 900 EUR seguretat, regidoria i neteja (6h)
CAPELLA MACBA 6.500 EUR 4.550 EUR 3.900 EUR seguretat, neteja i regidoria (8h)
CAPELLA MACBA (a partir de les 15h) 5.200 EUR 3.640 EUR 3.120 EUR seguretat, neteja i regidoria (8h)
FORUM CONVENT 1.700 EUR 1.360 EUR 1.190 EUR seguretat, neteja i regidoria (6h)
TERRASSA CONVENT 1.500 EUR 1.200 EUR 1.050 EUR seguretat i neteja (6h)
AUDITORI CONVENT (jornada completa) 2.000 EUR 1.600 EUR 1.400 EUR seguretat, neteja, equipament tècnic, regidoria i tècnic (8h) 
AUDITORI CONVENT (1/2 jornada) 1.600 EUR 1.280 EUR 1.120 EUR seguretat, neteja, equipament tècnic, regidoria i tècnic (5h) 
SALA DE REUNIONS (SANTIAGO MARCO) 500 EUR 400 EUR 350 EUR seguretat i neteja (6h)
SALA DE REUNIONS (GUINOVART) 600 EUR 480 EUR 420 EUR seguretat i neteja (6h)
SALA D'EXPOSICIONS 3.800 EUR 3.040 EUR 2.660 EUR seguretat, neteja i regidoria (8h)
CRIPTA 400 EUR 280 EUR 240 EUR seguretat i neteja (8h)
"VISITES A LA CARTA" per a col·lectius especials de 400 EUR a 2.400 EUR*   seguretat, neteja, càtering*
SESSIÓ RODATGE int./ext. (espais no expositius) de 4.000 a 8.000 EUR*   seguretat*
SESSIÓ RODATGE EXTERIOR de 2.500 EUR a 5.000 EUR*   seguretat*
SESSIÓ FOTOGRÀFICA REDUÏDA int./ext.   
(de dilluns a divendres de 6h a 11h i dimarts tot el dia)

de 1.200 a 2.500 EUR*   seguretat*

Cub de vidre / globo façana Museu o façana Capella a partir 1.000 EUR*    

*Dependrà de les característiques de la sol·licitud i el preu final serà aprovat pel Gerent.

Dia muntatge 50% de descompte sobre la TARIFA NORMAL dels espais llogats (despeses excloses).
Tarifa reduïda Entitats sense afany de lucre.
Tarifa col·laboradors Entitats consorciades.

Empreses patrocinadores.
Tarifa Gratuïta Per conveni, amb empreses patrocinadores del MACBA i de la Fundació MACBA.
Descomptes Es podrà preveure un descompte fins a 15% per raons comercials amb l'objectiu de promoure el lloguer dels espais en moments de baixa ocupació, l'aplicació del qual serà autoritzada pel  

Gerent. De forma excepcional el Gerent podrà autoritzar la gratuïtat del lloguer sempre que dita mesura comporti la promoció del MACBA i de les seves activitats. De l'apli cació d'ambdós 
mesures se n'haurà de donar compte al Consell General del Consorci.

Aquests preus estan sotmesos a l‘aplicació de l'IVA vigent.
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- Preus de la cessió d'imatges i préstecs d'obres.

CONCEPTE TARIFA
Lloguer imatges d'obres de la Col·lecció 100 EUR/unitat
Lloguer d'imatges de documents de l'Arxiu 100 EUR /petició fins 10 unitats, cada 10 unitats 20 EUR addicionals
Lloguer d'imatges de la Col·lecció i de documents de l'Arxiu exclusivament amb finalitats d'investigació, sense difusió pública 0 EUR
Lloguer d'imatges de la Col·lecció i de documents de l'Arxiu a institucions amb Conveni de col·laboració, membres del Consorci o dipositants 0 EUR
Gestió drets d'autor de determinats fons (gestió que s'ha delegat específicament al MACBA) 75 EUR-600 EUR (veure detall)
Gestió drets d'autor de determinats fons (gestió que s'ha delegat específicament al MACBA) exclusivament amb finalitats d'investigació, sense difusió pública 0 EUR
Digitalització imatges 12 EUR-15 EUR/unitat *
Préstec obra d'art **(àmbit nacional), primera obra 200 EUR
Préstec obra d'art **(àmbit nacional), a partir de la segona obra 125 EUR
Préstec obra d'art **(àmbit internacional), primera obra 250 EUR
Préstec obra d'art **(àmbit internacional), a partir de la segona obra 150 EUR
Préstec obra d'art: instal·lació 900 EUR
Préstec d'obra d'art nova seu d'itinerància 50 EUR
Préstec d'obra d'art fora de termini (més tard de 6 mesos abans de la inauguració) 500 EUR
Màxim import a facturar obres d'art (no instal·lacions) 3.100 EUR
Màxim import a facturar obres d'art (instal·lacions) 4.500 EUR
Correus: dia laborable 151,93 EUR
Correus: dia festiu 200,25 EUR
Correus: dia viatge 74,70 EUR
Préstec d'obra d'art institucions amb conveni de col·laboració, membres del Consorci o dipositants 0 EUR
Audiovisual, primera còpia d'exhibició 150 EUR
Audiovisual, segones còpies d'exhibició 100 EUR
Arxiu, primer document prestat 200 EUR
Arxiu, a partir del segon document prestat 125 EUR

* En determinats casos, el preu pot ser superior, en funció del cost de la digitalització.

** Excepte instal·lació i obra audiovisual.

De forma excepcional el Gerent podrà autoritzar la gratuïtat o la reducció de preus de la cessió d'imatges i els préstecs d'obra, sempre que dita mesura comporti un benefici pel  
MACBA. De l'aplicació d'aquesta mesura se n'haurà de donar compte al Consell General del Consorci.

Aquests preus estan sotmesos a l‘aplicació de l'IVA vigent.
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- Preus del servei de reprografia.

CONCEPTE TARIFA
Còpia blanc i negre A4 0,083 EUR
Còpia blanc i negre A3 0,165 EUR
Còpia color A4 0,248 EUR
Còpia color A3 0,496 EUR
Impressió blanc i negre 0,041 EUR
Impressió blanc i negre 0,083 EUR
Impressió color 0,124 EUR
Impressió color 0,248 EUR
Document escanejat 0,041 EUR

Aquests preus estan sotmesos a l‘aplicació de l'IVA vigent.

- Preus de les publicacions.

PUBLICACIONS TARIFA
Andrea Fraser 20 EUR - 25 EUR
Arab image Foundation 30 EUR - 35 EUR
Col·lecció MACBA 30 EUR - 40 EUR
Jose'Antonio Fernández Díaz (Sèrei Capella) 4 EUR
Miralda 35 EUR - 40 EUR
DEsacuerdos 9 20 EUR - 25 EUR
Nous títols pendents de tancar (*)

(*) Pels títols que encara estan per tancar, el Gerent podrà fixar el preu de la publicació. El PVP es fixarà tenint en  
compte el tipus de publicació (artista, obra, quantitat de textos I traduccions, imatges, enquadernació…), el cost total del 
llibre i el descompte que s'aplica als distribuïdors, així com el preu de mercat de títols equivalents.

Aquests preus estan sotmesos a l‘aplicació de l'IVA vigent.

Descompte concessionari botiga 35%.
Descompte empresa distribuïdora Nacional 30%-60%.
Descompte empresa distribuïdora Internacional 65%.
Descompte empresa distribuïdora Llatinoamèrica 40%.
Descompte vendes publicacions Fundació MACBA 35%.
Descompte venda especial PVP=6 EUR/publicació (**).

(**) Venda d'una selecció aproximada de 40 títols (total 1.000 exemplars) a un PVP de 6 EUR, en dos moments de l'any 
(Dia/Nit Internacional de Museus i dia de la Mercè).

- Preus de la matrícula del Programa d'Estudis Independents.

ACTIVITAT TARIFA
Curs complet (500 hores lectives)- durada 15 mesos * 4.000 EUR

Article 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament neix amb la prestació d'aquest servei o lloguer d'espais.

Article 6è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir a partir de la seva publicació al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

Barcelona, 21 de juliol de 2016
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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