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A.1. ARTS ESCÈNIQUES.- Festival de Barcelona Grec: 

A.1.1  PREUS DE LES ENTRADES ALS RECINTES ESCÈNICS: 

A.1.1.1 RECINTES ESCÈNICS: 

a) Amfiteatre Grec. 

b) Sala Maria Aurèlia Capmany (MAC) i Sala Sebastià Gasch del Mercat de les 

Flors (segons acords amb el Mercat de les Flors).  

c) Sala Ovidi Montllor (OM) de l’Institut del Teatre (segons acords amb l’Institut del 

Teatre).  

d) Altres recintes cedits i espais no permanents. 

  A.1.1.2 PREUS GENERALS: 

a) Espectacles de teatre i dansa:    de 6,00 € a 30,00 € 

b) Espectacles musicals i concerts:    de 6,00 € a 45,00 €  

c) Esdeveniments escènics diversos,  

cinema i espectacles d’art-mèdia:    de 3,00 € a 15,00 €  

d) Espectacles infantils i juvenils:    de gratuïts a 10,00 € 

A.1.1.3 PREU  PROGRAMA  APROPA CULTURA:  

- Tots els espectacles       3,00 € 

A.1.1.4 PREUS DE PROMOCIÓ I CONVIDATS:  

- En el cas de preus de promocions i per a convidats, el preu de l’entrada serà del 

50% del preu general i mai inferior a 6,00 €. 

 

 

 A.1.1.5 PREUS EXCEPCIONALS: 
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- En situacions excepcionals es podrà establir un preu en funció del cost de la 

producció de l’espectacle fins a un màxim de 72,00 € 

A.1.1.6 PREU VAL REGAL GREC: 

 

- Val equivalent a 4 entrades  60,00 € 

 

Condicions de compra del Val: 

Aquest Val  dóna dret a 4 entrades del Grec 2017 Festival de Barcelona, a escollir 

entre una selecció d’espectacles de teatre, dansa i circ.  

Poden ser d’un mateix espectacle o de diferents  per a qualsevol de les 

funcions programades amb localitats disponibles.   

El bescanvi es podrà fer a Tiquet Rambles (La Rambla, 99 Barcelona)  o al web 

www.bcn.cat/grec, un cop bescanviat i emeses les localitats no s’admetran canvis 

ni reemborsaments. 

No s’admeten canvis ni devolucions totals o parcials de l’import del Val Regal.  

En cas de pèrdua del Val Regal, no es faran duplicats. Aquest Val Regal caduca el 

31/7/2017  

A.1.1.7 DESCOMPTES: 

 

a) Titulars de la Targeta d’ADETCA per a professionals del sector. 100 % (1) 

b) Titulars de la Targeta d’ADETCA per a treballadors del sector: 50 % (1) 

c) Menors de 29 anys: 50 % 

d) Titulars de la Targeta Rosa: 50 % 

e) Companyies actuants, artistes i altres participants acreditats (només per 

al seu espectacle): 

50 % 

f) Last minute:  fins al 50 % (2) 

g) Tarifa familiar i/o Carnet de Família Nombrosa o de Família monoparental  fins al 50 % (3) 

h) Acords amb patrocinadors i promocions especials: fins al 50 % (4) 

i) Majors de 65 anys: 25 % 

j) Aturats:  25 % 

http://www.bcn.cat/grec
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k) Titulars del Carnets del Consorci de Biblioteques de Barcelona:  20 % 

l) Grups a partir de 15 persones:  20 % 

m) Per la compra d’entrades per a 5 o més espectacles: 50 % 

n) Titulars de carnets professionals 2 entrades al 

50% (5)  

Els descomptes no són acumulables i s’apliquen sobre el preu de venda de l’entrada 

de cada espectacle. 

L’aplicació dels descomptes es pot limitar en funció de les característiques de 

l’aforament dels espais i d’acords contractuals amb les companyies actuants o amb els 

promotors dels espectacles. 

El preu del conveni  APROPA CULTURA, s’adreça a aquells col·lectius que s’acordi 

amb el mateix  programa i sempre que el percentatge sobre la totalitat d’entrades a la 

venda mai sigui superior al 4%. 

A.1.1.8 NOTES DELS DESCOMPTES (DEL QUADRE A.1.1.7): 

1. En general l’Institut de Cultura de Barcelona s’adhereix a l’acord sobre descomptes i entrades gratuïtes 

aplicat per ADETCA (Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya). Les targetes només són vàlides 

per als espectacles teatrals i de dansa. La seva validesa per als concerts de música dependrà en cada 

cas segons acords. 

2. La venda d’entrades a través del Sistema “Last minute” es podrà utilitzar a través de les taquilles 

habilitades a l’efecte, dins de les 3 hores anteriors a la de celebració de l’espectacle, sempre i quan 

quedin localitats disponibles.  

3. La tarifa familiar inclou en el descompte els pares, o un màxim de dos membres adults que els 

substitueixin, i els components de la família menors de 16 anys. El descompte màxim no serà mai 

superior al 50 % del preu de cada una de les entrades i en cap cas serà acumulable a la resta de 

descomptes del Festival Grec. 

4. Es podran establir acords o convenis amb institucions o entitats públiques o privades amb bonificacions 

de fins el 50%, donant compte al Consell d’Administració 

5. Els membres de col·lectius d’actors i directors, dansa i circ, i escenògrafs  amb carnet d’associació de 

professionals tindran dret a la compra   de dues entrades al 50%,a la taquilla del teatre, el mateix dia de la 

funció, a partir dels 30 minuts anteriors al inici de la funció, sempre i quan hi hagi disponibilitat 

d’aforament de la sala. Aquest descompte s’aplicaran tots els dies de la setmana.  

 

 

A.2. ESPAIS DEL SERVEI D’EXPOSICIONS  I CENTRES PATRIMONIALS 

A.2.1. PREUS ENTRADA AL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA: 
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A.2.1.1 PREUS EXPOSICIONS 

Visita general 

 
Normal Reduïda 

Entrada general
1
 
 

7,00 €    4,90 €   

Exposició “Barcelona 1700. 

DFe les pedres a les persones” 
4,40 €  3,08 € 

Carnet El Born CCM
2
 8,50 € 

- 
Carnet El Born CCM, familiar

3
 18,00 € 

L’entrada general dona dret a l’accés a totes les exposicions del centre . Si solament 

es visita una exposició , regiran els preus de l’Apartat A.2.3.1 

 

 

A.2.1.2 REDUCCIONS DELS PREUS EXPOSICIONS 

 

Seran d’aplicació els casos contemplats a l’apartat A.2.3.2 “Reduccions dels preus 

exposicions”, i els dies que s’estableixin en motiu de la inauguració de les exposicions 

temporals. 

 

 

A.2.1.3 PROMOCIONS 

Seran d’aplicació els casos contemplats a l’apartat A.2.3.3 “Promocions”. 

                                                                 

1 L’entrada general inclou l’accés a les dues sales d’exposicions  i  poder fer ús d’una audio-guia (previ lliurament del DNI) que permet 

fer la visita al jaciment des de la balconada. L’audio-guia també conté informació de la sala permanent. 

2 El carnet El Born CC és vàlid per a un any a partir de la data de validació. 

3 El carnet El Born CC familiar, és tota unitat formada per almenys un adult i els menors de 18 anys sota la seva tutela. És vàlid per a un 

any a partir de la data de validació. 
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A.2.2.  PREUS ENTRADA AL CASTELL DE MONTJUÏC: 

 

 General Reduida 

Preu d’accés a la visita del 

recinte   
5 € 3 € 

 

A.2.2.1 REDUCCIONS DELS PREUS  

Seran d’aplicació els casos contemplats a l’apartat A.2.3.2 “Reduccions dels 

preus exposicions” i gaudiran d’entrada gratuïta els membres de les entitats 

amb seu al Castell de Montjuïc que acreditin degudament aquesta condició. 

  

 

A.2.2.2 PROMOCIONS 

Seran d’aplicació els casos contemplats a l’apartat A.2.3.3 “Promocions”. 

 

A.2.3.  PREUS EXPOSICIONS DELS MUSEUS I CENTRES PATRIMONIALS  GESTIONATS 

PER L’ICUB: 

A.2.3.1 PREUS EXPOSICIONS 

 

- Les exposicions es classifiquen en diferents categories segons el seu cost total, la 

seva rellevància cultural, la durada, i l’espai o instal·lacions utilitzades. Els preus 

d’entrada, d’acord amb aquesta classificació seran: 

 

Categoria I 6,60 € 

Categoria II 4,40 € 

Categoria III 2,20 € 
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- Les exposicions al verger i del punt de consulta del Museu Frederic Marès tenen 

accés gratuït. 

- La Virreina Lab  la Virreina Exposicions del Palau de la Virreina, La Capella 

Exposicions la sala d’exposicions de l’Arxiu Fotogràfic, el vestíbul de l’Arxiu 

Històric, el Laboratori del Museu del Disseny, Oliva Artés i a Muhba - Fabra i 

Coats, tenen accés gratuït ,excepte en el cas que formin part d’exposicions en 

altres espais , situació en la que no podran disposar d’accés gratuït.  

- En el cas de venda anticipada d’entrades , el no ús del servei per causa imputable 

al comprador, no donarà dret a la devolució dels imports de les entrades no 

utilitzades. 

- Servei opcional d’audioguia fins a un màxim de: 3,40 €   

- L’entrada general inclou l’entrada a les exposicions temporals 

A.2.3.2 REDUCCIONS DELS PREUS EXPOSICIONS 

 

a) Gaudiran d’entrada gratuïta : 

i. Les persones menors de 16 anys 

ii. Els posseïdors de la Targeta Rosa gratuïta 

iii. Els membres degudament acreditats de l’ICOM 

iv. Els membres degudament acreditats de l’Associació de Museòlegs de 

Catalunya 

v. Els guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina 

vi. Els professors d’ensenyament reglat acreditats per la direcció del 

centre educatiu 

vii. Les persones que disposin del Passi metropolità d’acompanyant d’un 

discapacitat. 

viii. Els periodistes degudament acreditats. 

ix. Els Museus faran portes obertes durant la Nit dels Museus que se 

celebrarà de les 19,00 a la 1 de la matinada de la nit del dissabte més 

propera al 18 de maig. 

x. Les persones inscrites al registre “Gaudir + Barcelona”. 

xi. Els adults acompanyants dels infants beneficiaris del “Quadern 

Cultura”. Un adult per cada infant. 
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b) Gaudiran de descompte del 30% 

i. Les persones en atur o posseïdors de la Targeta Rosa Reduïda  

ii. Les famílies 
4        

iii. Els posseïdors del carnet de família nombrosa 

iv. Els posseïdors del carnet de família monoparental 

v. Les persones de 16 a 29 anys      

vi. Les persones de 65 anys endavant.      

vii. Els posseïdors del carnet de Biblioteques de Barcelona    

viii. Grups a partir de 10 persones 

ix. L’adquisició del catàleg de l’exposició donarà dret a dues entrades amb 

descompte.        

  

c) Els posseïdors de la targeta BCN Card, BCN Card Express i del bitllet de bus turístic, tindran 

dret a la reducció del preu que es determini en els termes establerts als convenis signats 

amb l’entitat o societat titular de la seva gestió. 

Els descomptes no són acumulables. 

 

 

   

A.2.3.3 PROMOCIONS: 

 

a) Es podran establir acords o convenis amb institucions o entitats públiques o 

privades amb bonificacions de fins el 50%, amb l’objectiu d’incrementar l’accés del 

públic als museus, donant compte al Consell d’Administració. 

b) Els museus podran concertar entrades gratuïtes en hores convingudes per grups 
provinents d’associacions i entitats sense afany de lucre que reuneixin algun dels 
següents requisits: 

                                                                 

4
 Aquesta bonificació inclou en el descompte als pares, o a un d’ells i un altre adult. És imprescindible que hi 

hagi com a mínim un component familiar menor de 16 anys. 
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i. Associacions i entitats vinculades al territori proper al museu o 
centre. 

ii. Associacions i entitats adherides a l’Acord ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva que desenvolupin tasques  amb especial 
atenció per la inclusió social. 

iii. Associacions i entitats de caràcter educatiu de temàtica afí a les 
especialitats de les col·leccions del museu o centre. 

c) Els museus també podran concertar entrades gratuïtes en hores convingudes per 
a grups de persones participants en congressos d’especial rellevància a 
Barcelona, o que tinguin a veure amb la temàtica del centre. 

d) Els museus oferiran entrades i activitats amb preus reduïts de fins a 3 € per a 
grups i entitats provinents del programa APROPA CULTURA que es regularan en 
base a les condicions establertes entre l’ICUB i el Consorci de l’Auditori i 
l’Orquestra. 

 

A.2.4 SERVEIS CULTURALS DEL MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA I DEL MUHBA 

A.2.4.1  EXPOSICIONS ITINERANTS CONCEBUDES PEL MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA 

I PEL MUHBA AMB FONS PROPIS 

Les exposicions es classifiquen en diferents categories segons el seu cost total, el nombre 
i importància de les obres, la durada i la distància de les instal·lacions que les acullin. Els 
preus de cessió temporal d’acord amb aquesta classificació seran: 

 

En el cas del Museu del Disseny es contemplarà la reducció per la 2a etapa i cadascuna 
de les següents d'una mateixa itinerància: 20% 

 

 

 

A.2.4.2  NOTES ALS PREUS PER A LES EXPOSICIONS DEL MUSEU DEL DISSENY: 

Categoria  A        45.000 € a 48,000 € 

Categoria  B       30.000 € a 36.000 € 

Categoria  C       20.000 € a 24.000 € 

Categoria  D        12.000 € 
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a) Gaudiran d’entrada gratuïta al Museu del Disseny de Barcelona els membres de les 

entitats amb seu al Disseny Hub Barcelona que acreditin degudament aquesta condició. 

b) Gaudiran d’entrada reduïda els posseïdors del carnet del Centre de Documentació del 

Museu del Disseny. 

c) Dins de les promocions, les exposicions del Museu del Disseny la dimensió del qual faci 

recomanable dues visites independents es podrà realitzar una segona visita sense cost pel 

visitant individual que presenti el tiquet d’entrada convenientment validat durant els sis 

mesos següents a la compra. 

A.2.4.3   SERVEIS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓDEL MUSEU DEL DISSENY: 

 

Serveis 
Preu 

individual 

Preu de 

col·lectius

*** 

Carnet del Centre de Documentació * 0,00 € - 

Quotes anuals de serveis complementaris ** 50,00 € - 

- col·lectius fins a 25 persones  500,00 € 

- col·lectius de més de 25 persones  1.000,00 € 

Préstec interbibliotecari i obtenció de documents amb 

centres amb els que no es tinguin acords de 

reciprocitat:  

  

- còpies de document fins a 40 pàgines 5,00€  

- cada bloc de 10 còpies addicionals 1,00€ 

 

 

- préstec d’originals (per a cada volum físic):   

    - dins de l’estat  8,00€  

    - a la resta d’Europa  27,00€  

    - Estats Units d’Amèrica i la resta de països  30,00€  

 

* Serveis bàsics de la sala de consulta com la reserva de documents, el préstec interbibliotecari, el 

préstec bàsic de documents (14 dies), el servei de reprografia en autoservei, el préstec de 

dispositius de lectura i entrada reduïda a les exposicions del Museu del Disseny. 
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** Inclou l’ampliació de serveis bàsics com el préstec de documents de llarga durada (30 dies), 

l’accés a llibres de tendències d’ús professional, l’accés a bases de dades especialitzades i tres 

reserves anuals en exclusiva del servei del Centre de Documentació per a col·lectius.  

*** Es podran establir descomptes per a col·lectius mitjançant la formalització d’un conveni que ho 

reguli 

 

 

A.3 SERVEIS PER LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS DE REPRODUCCIONS DELS FONS DE 

PROPIETAT MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS 

A.3.1 REPRODUCCIONS I ENREGISTRAMENTS DE FONS PROPIETAT MUNICIPAL.  

A.3.1.1 REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES EN SUPORT PAPER, DISPOSITIVA, I DIGITAL: 

 

a) Còpies en blanc i negre paper RC 

Mides en cm.  

- 18 x 24 o 20 x 25   20,40 € 

- 24 x 30 24,80 € 

- 30 x 40 32,50 € 

- 40 x 50 38,00 € 

- 50 x 60   44,00 € 

 

b) Còpies en blanc i negre paper baritat 

Mides en cm  

- 18 x 24 o 20 x 25   40,95 € 

- 24 x 30 49,50 € 

- 30 x 40 57,30 € 

- 40 x 50 65,40 € 

- 50 x 60   82,00 € 

c) Còpies en blanc i negre paper baritat acabat al seleni 

Mides en cm  

- 18 x 24 o 20 x 25 86,50 € 
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- 24 x 30             103,90 € 

- 30 x 40           121,35 € 

- 40 x 50 138,75 € 

- 50 x 60 173,15 € 

d) Còpies en paper color 

Mides en cm 

-   9 x 12 16,60 € 

- 13 x 18 17,95 € 

- 18 x 24 20,30 € 

- 24 x 30   26,30 € 

- 30 x 40 34,30 € 

- 40 x 50 41,40 € 

- 50 x 60 47,95 € 

e) Diapositives 

Mides  

- 24 x 36 mm 8,25 € 

- 6 x 6 cm 20,40 € 

- 9 x 12 cm  122,95 € 

A.3.1.2 REPRODUCCIONS DIGITALS 

a) Baixa resolució ( menys de 300 dpi): 

- Pdf       0,20 €  

- Jpeg       0,35 € 

 

b) Alta resolució  

- Jpeg més de 300 dpi  o fins a DIN A-3  3,00 € 

- Jpeg més de 300 dpi  o més de DIN A-3  4,75 € 

- Tiff més de 300 dpi  o fins a DIN A-3  4,75 € 

- Tiff més de 300 dpi  o més de DIN A-3  6,00 € 
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A.3.1.3  ENREGISTRAMENTS DE MENYS DE TRENTA SEGONS DE TESTIMONIS ORALS   

17,50 €   

A.3.1.4  SESSIÓ FÍLMICA (PREU HORA O FRACCIÓ)   

197,50 €  

A.3.1.5  SESSIÓ FOTOGRÀFICA (PREU HORA O FRACCIÓ)   

117,30 €  

A.3.1.6  REPRODUCCIONS EN SUPORT PAPER B/N 

- mida A-3      0,15 € 

- mida A-4      0,10 € 

 

 

A.3.1.7  REPRODUCCIONS EN SUPORT PAPER COLOR  

- mida A-3   1,80 € 
- mida A-4   1,30 € 

A.3.1.8  REPRODUCCIONS AUTOSERVEI (TARGETES) 

- Duplicats de CD/DVD (inclou suport) 20€ 
- Digitalització de microfilms 0,10€  

Als imports de còpies en suport digital se li afegiran els imports corresponents al 

suport, segons es tracti de disquet, CD o DVD, què són els següents: 

Per cada CD 1,45 €   

Per cada DVD 2,00 €  

  

A.3.2 CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL  DE DIAPOSITIVES 
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En els casos en què calgui limitar l’ús de la reproducció, o perquè les característiques 
especials del fons així ho exigeixin, s’aplicaran els preus següents en la cessió d’ús de 
diapositives: 

Per sis mesos o fracció 

Mides  

- 24 x 36 mm      45,70 € 
- 6 x 6 cm    113,90 € 
- 9 x 12 cm    137,05 € 
- Per cada mes addicional      61,15 € 

 

En cas de deteriorament o pèrdua de les diapositives, hi haurà una penalització mínima 

de 185,70 € 

A.3.3 CARNET DE LECTOR INVESTIGADOR 

Renovació/duplicat del carnet de lector /investigador 2,00 €   

L’expedició del carnet lector/investigador serà gratuïta i té una validesa permanent .  

A.3.4 ALTRES SERVEIS 

Les altres despeses (d’enviament, duplicats, etc.) que es puguin generar per atendre 

aquests serveis aniran a càrrec del sol·licitant. 

A.3.5 DESCOMPTES I BONIFICACIONS 

Les reproduccions que tingui per objectiu un treball d’investigació i que siguin sol·licitades per 
estudiants, jubilats i persones en atur tindran una bonificació d’un 50% sobre el preu total. 
Caldrà la presentació de l’acreditació corresponent (estudiant, jubilat o persona en atur). 

 

A.4  DRETS D’EXPLOTACIÓ COMERCIAL D’IMATGE I SONS  

El preu s’aplica en cas d’ús comercial d’imatges i sons dels fons de propietat municipal 

quan aquest ús sigui diferent al d’investigació, docència i recerca i ús privat sense cap 

mena de difusió pública, sempre que l’Ajuntament sigui titular dels drets d’autor de les 

obres reproduïdes, quan tingui l’autorització del titular dels drets d’autor, quan siguin 

anònimes o siguin desconeguts els possibles titulars dels drets d’explotació, o quan 

hagin passat al domini públic, respectant sempre l’autoria si es revelés la identitat de 

l’autor, així com, en tot cas, la integritat de l’obra. 
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Ús Ús específic Preu 

Premsa Portada, contraportada i interior 52,35 €/imatge 

Publicacions/productes 

editorials 

Coberta i contracoberta 

Interior pàgina sencera 

Interior mitja pàgina 

Interior quart de pàgina 

171,10 €/imatge 

78,60 €/imatge 

52,35 €/imatge 

34,87 €/imatge 

Exposicions Plafons, vitrines, projecció diapositives, 

audiovisuals, etc. 

52,35 €/imatge 

Publicitat Diversos productes de campanya 

publicitària 

Opis 

Espots TV o cinema 

288,85 €/imatge 

 

577,50 €/imatge 

118,55 €/segon o 

fracció 

Televisió i cinema Producció per a televisió, audiovisual o 

cinematogràfica 

15,80 €/segon o fracció 

Decoració Àlbums, carpetes, envasos, embalatges, 

caixes, etiquetes, jocs, roba, safates, 

segells, pòsters, murals, calendaris, 

nadales, decoració d’un local públic, etc. 

 

118,55 €/imatge 

Webs Il·lustració de webs 19,75 €/imatge 

Quan les característiques i el nombre d’obres produïdes facin necessari l’establiment 
d’unes condicions específiques, es formalitzarà el corresponent contracte d’explotació 
comercial tenint en compte els drets d’autor. 
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A.5  DRETS COMERCIALS D’IMATGES DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC EN FORMAT DIGITAL 

ADQUIRIDES PER INTERNET  

 

Grandària Resolució Manera Preu 

Web       72 dpi Rgb 69,50 € / imatge 

A6     300 dpi Rgb 69,50 € / imatge 

A5 300 dpi Rgb 125,00 € / imatge 

A4 300 dpi Rgb 194,50 € / imatge 

A3 300 dpi Rgb 277,80 € / imatge 

 

A.6 SERVEIS CULTURALS DEL MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA I DEL MUHBA 

A.6.1  EXPOSICIONS ITINERANTS CONCEBUDES PEL MUSEU DEL DISSENY DE 

BARCELONA I PEL MUHBA AMB FONS PROPIS 

Les exposicions temporals es classifiquen en diferents categories segons el seu cost total, 
el nombre i importància de les obres, la durada i la distància de les instal·lacions que les 

acullin. Els preus de cessió temporal d’acord amb aquesta classificació seran: 

 

En el cas del Museu del Disseny es contemplarà la reducció per la 2a etapa i cadascuna 
de les següents d'una mateixa itinerància: 20% 

 

 

Categoria  A        45.000 € a 48,000 € 

Categoria  B       30.000 € a 36.000 € 

Categoria  C       20.000 € a 24.000 € 

Categoria  D        12.000 € 
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A.6.2  NOTES ALS PREUS PER A LES EXPOSICIONS TEMPORALS DEL MUSEU DEL 

DISSENY: 

a) Gaudiran d’entrada gratuïta al Museu del Disseny de Barcelona els membres de les 

entitats amb seu al Disseny Hub Barcelona que acreditin degudament aquesta condició. 

b) Gaudiran d’entrada reduïda els posseïdors del carnet del Centre de Documentació del 

Museu del Disseny. 

c) Dins de les promocions, les exposicions temporals del Museu del Disseny la dimensió del 

qual faci recomanable dues visites independents es podrà realitzar una segona visita sense 

cost pel visitant individual que presenti el tiquet d’entrada convenientment validat durant 

els sis mesos següents a la compra. 

 

A.6.3   SERVEIS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL MUSEU DEL DISSENY 

 

Serveis 
Preu 

individual 

Preu de 

col·lectius

*** 

Carnet del Centre de Documentació * 0,00 € - 

Quotes anuals de serveis complementaris ** 50,00 € - 

- col·lectius fins a 25 persones  500,00 € 

- col·lectius de més de 25 persones  1.000,00 € 

Préstec interbibliotecari i obtenció de documents amb 

centres amb els que no es tinguin acords de 

reciprocitat:  

  

- còpies de document fins a 40 pàgines 5,00€  

- cada bloc de 10 còpies addicionals 1,00€ 

 

 

- préstec d’originals (per a cada volum físic):   

    - dins de l’estat  8,00€  

    - a la resta d’Europa  27,00€  

    - Estats Units d’Amèrica i la resta de països  30,00€  
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* Serveis bàsics de la sala de consulta com la reserva de documents, el préstec interbibliotecari, el 

préstec bàsic de documents (14 dies), el servei de reprografia en autoservei, el préstec de 

dispositius de lectura i entrada reduïda a les exposicions del Museu del Disseny. 

** Inclou l’ampliació de serveis bàsics com el préstec de documents de llarga durada (30 dies), 

l’accés a llibres de tendències d’ús professional, l’accés a bases de dades especialitzades i tres 

reserves anuals en exclusiva del servei del Centre de Documentació per a col·lectius.  

*** Es podran establir descomptes per a col·lectius mitjançant la formalització d’un conveni que ho 

reguli 

 

A.7 CESSIÓ D’ÚS DELS ESPAIS DE L’INSTITUT DE  CULTURA DE BARCELONA PER A USOS 

DE CREACIÓ ARTÍSTICA A FABRA I COATS – FABRICA DE CREACIÓ 

A.7.1 ESPAIS 

A.7.1.1 ESPAIS PER A LA CREACIÓ MUSICAL I INVESTIGACIÓ SONORA:  

 

  Superfície 

Modalitat Residència 

(mensual) 

Exclusiu / Compartit* 

Modalitat 

Puntual (diari)**  

Modalitat 

Cessió 

hores 

Modalitat 

Formació 

    

    

Estudis A-G 15m2 150€ / 61€ 100 €  9€ / hora  11€ / hora 

Bucs 1,2,4 i 10 20m2 100€ / 46€ 66 € 10€ / hora 13€ / hora 

Buc 11 i 12 25m2 125€ / 57€ 83 € 11€ / hora 16€ / hora 

Buc 8 56m2 280€ / 129€ 185 € 14€ / hora 21€ / hora 

Buc 3 i 9 69m2 345€ / 159€ 228 € 16€ / hora 23€ / hora 

     

 

 

 

* Es podrà desglossar, proporcionalment, en funció de les setmanes d’utilització de l’espai.  

** S’aplicarà un descompte del 50% quan sigui mitja jornada (de 9 a 15h. o bé de 16h. a 22 h.) 
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A.7.1.2 ESPAIS PER A LA CREACIÓ ESCÈNICA  

 (incloent en aquest àmbit la dansa, el circ o altres propostes performatives): 

A.7.1.3 ESPAIS D’ESTUDIS PER A PROJECTES MULTIDISCIPLINARS,  

 

per a desenvolupar propostes de creació en l’àmbit audiovisual, arts visuals, multimèdia i 

de recerca multidisciplinar: 

 

 

Superfície 

Modalitat Residència 

(mensual) 

Exclusiu / Compartit 

Modalitat 

Puntual (diari)** 

Modalitat 

Formació 

Estudis - Lones 20 m2 100€ (exclusiu) NO NO 

 

 

 Superfície 

Modalitat Residència 

(mensual)* 

Exclusiu / Compartit 

Modalitat 

Puntual (diari)** 

Modalitat 

Cessió 

hores  

Modalitat 

Formació  

Sala d’assaig 3 91 m2 130€ / 60€ 125 € 11€ / hora 12€ / hora 

Sala d’assaig 2  182 m2 250€ / 115€ 250 € 17€/ hora 18€/ hora 

Sala d’assaig 1  220m2 300€ / 138€ 300 € 21€ /hora 23€ /hora 

Sala d’assaig 4  110 m2 150€ / 70€ 150 € 13€ / hora 14€ / hora 

Sala d’assaig 5 200 m2 270€ / 120€ 272 € 19€ / hora 21€ / hora 

Sala d’assaig 6 182 m2 250€ / 115€ 250 € 17€ / hora 18€ / hora 

     

 

     

 

 

* Es podrà desglossar, proporcionalment, en funció de les setmanes d’utilització de l’espai.  

** S’aplicarà un descompte del 50% quan sigui mitja jornada ( de 9 a 15h. o bé de 16h. a 22 h) 

 

 



 

22 

 

Sala d’ús compartit 360m2 50 € (20m2) 16€ 21 €/ hora 

     * Es podrà desglossar, proporcionalment, en funció de les setmanes d’utilització de l’espai.  

** S’aplicarà un descompte del 50% quan sigui mitja jornada (de 9 a 15h. o bé de 16h. a 22 h.) 

 

A.7.1.4  ESPAI DE VIVER D’INICIATIVES CULTURALS  

 

d’ús compartit que per al desenvolupament de projectes de producció, creació i 

suport de l’àmbit del sector cultural i en que s’ofereix: 

a) Mobiliari bàsic (cadires i taules així com armaris).  

b) Servei d’accés a Internet a través de connexió directa i de wireless. 

i. Per a disposar de forma estable d’una taula en exclusiva (4 llocs de treball) la 
tarifa serà de: 154 € mensuals. 

ii. Per a disposar de forma estable de mitja taula compartida (2 llocs de treball) la 

tarifa serà de: 82 € mensuals 

iii. Per a disposar d’un lloc de treball en taula compartida la tarifa serà de 46 € 

mensuals. 

iv. Per a fer servir de forma puntual un lloc de treball la tarifa serà de 16 € al dia. 

A.7.1.5 ESPAIS POLIVALENTS 

A banda d’aquests espais habilitats de forma específica, a Fabra i Coats – Fàbrica de 

Creació, també hi ha disponibles espais polivalents (a la planta baixa de Fabra i Coats un 

sala modulable de 944m2) i que tindran un preu específic en funció dels m2 que 

s’utilitzaran.  

 

 

Modalitat Residència 

(mensual) 

Exclusiu / Compartit* 

Modalitat 

Puntual (diari)** 

Modalitat 

Formació 

Sala Polivalent 1 (487m2) NO 0,60€ 0,08€ / hora 

Sala Polivalent 2 (457m2) NO 0.60€ 0,08€ / hora 
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Espai Vestíbul(500m2)*** NO 0.60€ 0,08€ / hora 

Zona Radio (45m2) NO 0.60€ 0,08€ / hora 

* Es podrà desglossar, proporcionalment, en funció de les setmanes d’utilització de l’espai.  

** S’aplicarà un descompte del 50% quan sigui mitja jornada (de 9 a 15h. o bé de 16h. a 22 h.) 

***La zona del vestíbul estarà condicionada a l’ús del espais polivalents. 

 

A.7.2 ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS  

Per al desenvolupament d’activitats en que es requereixin els serveis específics 

complementaris de neteja, control d’accés (per la necessitat d’utilització més enllà de 

l’horari establert) i tècnics especialitzats en llum i so el preu serà de:  

 

 

 

 

 

A.7.3 DESCOMPTES I RECÀRRECS   

Per tal d’afavorir la coexistència i relacions en un espai de diversitat de projectes, 

dinàmiques i dimensions, es proposen tot un ventall de descomptes i recàrrecs que 

s’aplicaran en funció de les necessitats i capacitats de cadascun dels interessats. 

D’aquesta manera es pretén mantenir el criteris d’accessibilitat i corresponsabilitat 

econòmica dels interessats en funció dels seus projectes i volum econòmic i estructural. 

 

A.7.4 EN LA MODALITAT DE CESSIÓ PER A RESIDÈNCIA 

a) S’aplicarà un descompte del 50% en aquells projectes de suport a la creació en la 

modalitat de residència en els casos d’institucions en les quals hi participa directament 

l’ICUB (Consorcis, Fundacions públiques o Empreses Públiques). Així com en els casos 

a) Tècnic especialitzat en il·luminació i so escènics: 31 €/ hora 

b) Auxiliar Tècnic especialitzat en il·luminació i so escènics: 23 €/ hora 

c) Auxiliar d’informació i control d’accés:16 €/ hora 

d) Servei de neteja extraordinària: 18 €/hora 
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d’entitats públiques o privades, signatàries d’un conveni de col·laboració amb l’ICUB on 

quedi suficientment acreditada l’aplicació d’aquest descompte.  

 

b) Les entitats que estiguin en la modalitat de residència a Fabra i Coats tindran dret a la 

utilització d’altres espais per a activitats de creació, a banda del que tinguin assignat, a un 

cost del 25% del preu de l’ús puntual de l’espai. D’aquesta manera es vol promoure la 

qualitat de convertir Fabra i Coats en un espai de recursos a on els residents tenen a la 

seva disposició diferents eines i recursos per al desenvolupament dels seus projectes.  

 

c) En els casos dels projectes en la modalitat de residència i que requereixin d’una pròrroga i 

ampliació no previstes inicialment, injustificada, s’aplicarà un recàrrec del 15 % sobre la 

tarifa mensual que l’hi correspongués. Aquesta pròrroga o ampliació, en cap cas, podrà ser 

superior en més d’un 50% del total de calendari inicial per al desenvolupament del 

projecte.  

 

A.7.5 EN LA MODALITAT DE CESSIONS PUNTUALS 

a) En els casos de cessions de modalitat puntual s’aplicarà un descompte del 25 % del preu 

d’ús dels espais en els casos d’entitats sense ànim de lucre. 

 

b) En els casos en que un projecte s’hagi de desenvolupar dins la modalitat puntual però amb 

un interval més enllà d’una cessió d’un dia, s’aplicarà un recàrrec sobre el preu de 

modalitat de residència de: 

 

 

 

 

A.7.6 EN LA MODALITAT DE CESSIÓ PER A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

 En el cas de col·lectius i entitats que estiguin com a residents a Fabra i Coats i que 

requereixin d’un espai per a activitats de formació s’aplicarà un 50% de descompte.  

i. Recàrrec, sobre el preu de modalitat residència, de 100% en els casos d’entitats 

privades amb una proposta de creació artística. 

ii. Recàrrec, sobre el preu de modalitat de residència d’un 25% en els casos 

d’entitats o col·lectius que desenvolupin una proposta que segueixi les directrius 

estratègiques de Fabra i Coats – Fàbrica de creació: 1) projecte de recerca i 

investigació en nous llenguatges artístics, 2) hibridació i multidisciplinarietat de 

la proposta, 3) innovació social, 4) projectes emergents, 5) viabilitat econòmica 

de la proposta. 
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A.7.7 CESSIONS GRATUÏTES 

Es cediran gratuïtament, els espais de creació amb aquesta finalitat, quan el promotor 

sigui el mateix ICUB o altres dependències de l’Ajuntament de Barcelona.  

A.7.8 CONTRACTACIÓ 

Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais i locals i dels serveis 

de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació es fixaran en un contracte de cessió d’ús, on també 

constarà el preu corresponent. 

 

A.8  CESSIÓ D’ÚS DELS ESPAIS DEL INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA PER A 

ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER PRIVAT I PER A ACTIVITATS CULTURALS PUNTUALS A 

FABRA I COATS – FÀBRICA DE CREACIÓ  

La cessió d’ús dels espais de l’Institut de Cultura de Barcelona per a l’organització 

d’esdeveniments de caire privat i per a activitats culturals puntuals a Fabra i Coats – 

Fàbrica de creació, es regirà pels següents preus: 

 

A.8.1 PLANTA BAIXA 

La superfície de planta baixa consta de tres espais:  

a) Un de 944m2 modulable i polivalent per al desenvolupament de diferents actes i 

propostes de dimensions diverses. En tractar-se d’una gran sala polivalent i amb 

diferents formats i dimensions, es podrà adaptar la seva mida i superfície a cada 

activitat en que no es necessiti la totalitat de la sala. En aquest cas, per tant, l’import 

vindrà determinat per la quantitat de superfície utilitzada. 

 

b) Un espai de vestíbul condicionat a la utilització dels espais polivalents per a l’acollida de 

diferents actes i propostes de dimensions diverses. Com en la tipologia d’espai a) l’import 

vindrà determinat per la quantitat de superfície utilitzada. 

 

c) Un espai tancat de 45m2 (zona radio) per al suport logístic de  l’organització dels 

esdeveniments. L’import vindrà determinat per la quantitat de superfície utilitzada. 
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A.8.2 PLANTA PRIMERA, SEGONA I TERCERA 

En el cas dels espais per a la creació musical i investigació sonora, així com les sales de 

reunions i les sales de creació escènica les propostes de preu diari per a activitats no 

culturals i de caràcter comercial que es proposen són: 

Espai Superfície Ús comercial 

Estudis A - G 15m² 136 € 

Bucs 1, 2, 4, i 10 20m² 150 € 

Bucs 11 i 12 25m² 155 € 

Buc 8 56m² 300 € 

Bucs 3 i 9 69m² 350 € 

Sala de reunió 2 i 
3 23m² 140 € 

Sala de reunió 1 46m² 180 € 

Sala d'Assaig 3 91m² 250 € 

 

 

 

 

Ús comercial  Ús comercial  

(mitja jornada) 

Ús cultural Ús cultural  

(mitja 

Jornada) 

Sala 

Polivalent 
4,4 € m2 2,8 € m2 1,5 € m2 0,8 € m2 

Zona 

Vestíbul 
4,4 € m2 2,8 € m2 1,5 € m2 0,8 € m2 

Zona Radio 4,4 € m2 2,8 € m2 1,5 € m2 0,8 € m2 
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Sala d'Assaig 2 182m² 750 € 

Sala d'Assaig 1 220m² 800 € 

Sala d'Assaig 4 110m² 400 € 

Sala d'Assaig 5 200m² 775 € 

Sala d'Assaig 6 182m² 750 € 

 

S’aplicarà un descompte del 40% quan sigui mitja jornada (de 9 a 15h. o bé de 16h. a 22 

h)  

A.8.3 ESPAIS SENSE UN ÚS O CONDICIONAMENT ESPECÍFIC 

A banda d’aquests espais habilitats de forma específica, a Fabra i Coats – Fàbrica de 

Creació, també hi ha disponibles altres espais sense un ús concret definitiu que tindran un 

preu especial en funció dels m2 que s’utilitzaran.  

 

 

 

 

A.8.4 ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS  

En tots els casos per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge sobre el preu 
s’aplicarà un descompte del 50%. 

 

Per a actes i esdeveniments en que es requereixi una despesa energètica superior a la 
potència de 3 kw es facturarà a banda l’import del consum energètic a raó de 0.20€ 
kw/h. 

 

Per al desenvolupament d’activitats en que es requereixin els serveis específics de neteja, 

control d’accés (per la necessitat d’utilització més enllà de l’horari establert) i tècnics 

especialitzats en llum i so la tarifa serà de:  

 Us comercial i 

privat 

Ús cultural 

Espais sense ús 5 € m2 1,24 € m2 
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 Tècnic especialitzat en il·luminació i so escènica: 31 €/ hora 

 Auxiliar Tècnic especialitzat en il·luminació i so escènica: 23 €/ hora 

 Auxiliar d’informació i control d’accés:16 €/ hora 

 Servei de neteja extraordinària: 18 €/hora 

 

A.8.5 PREUS ESPECÍFICS  

En els casos de les sessions de fotografia / rodatge de caràcter comercial o publicitari 

s’aplicarà una tarifa específica per a cada sessió independentment de quina sigui la 

localització.  

L’ús d’espais dels equipaments municipals gestionats per l’ICUB quan es destinin per 
tercers estrictament a set de rodatge de llargmetratges, curtmetratges, enregistraments 
televisius, videoclips, maquetes, o a la realització de sessions fotogràfiques, serà gratuït, 
sempre i quan tinguin com a finalitat la creació cultural i no tinguin caràcter publicitari..  

En cas que sigui necessari l'ús d'altres espais per a funcions complementàries i auxiliars 
al rodatge, s'abonarà el preu o, si és el cas, la taxa corresponent a cadascun amb una 
reducció del 50%. 

En qualsevol cas, l’ús dels espais estarà condicionada a la seva disponibilitat i a la 
compatibilitat de l'ús amb l'activitat quotidiana del centre i amb les necessitats de protecció 
i conservació del patrimoni. 

Els preus a aplicar per dia seran de: 

    Entitat amb ànim de lucre Entitat sense ànim de lucre 

Rodatges i Sessions 
fotogràfiques 

1.725 € 575 € 

 

A.8.6 CONTRACTACIÓ 

Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais i locals i dels serveis 

de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació es fixaran en un contracte de cessió d’ús, on també 

constarà el preu corresponent. 
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A.9 PREU PER A LA INSCRIPCIÓ A LES JORNADES FACTORIAL 

Inscripció a FACTORIAL (Trobada Internacional de Fàbriques de Creació): el cost de la 

inscripció és de 100.-€. S’aplicarà una rebaixa del 40% per a totes aquelles persones que 

s’inscriguin fins 3 setmanes abans de la seva realització. 

 

A.10 PREU PER SERVEIS DE RODATGES, FILMACIONS I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES 

L’ús d’espais dels equipaments municipals gestionats per l’ICUB quan es destinin per 
tercers estrictament a set de rodatge de llargmetratges, curtmetratges, enregistraments 
televisius, videoclips, maquetes, o a la realització de sessions fotogràfiques, serà gratuït, 
sempre i quan tinguin com a finalitat la creació cultural i no tinguin caràcter publicitari. 

Quan els rodatges o les sessions fotogràfiques tinguin caràcter publicitari, s’haurà 
d’abonar el preu establert a l’efecte per a cadascun o, si és el cas, la taxa que es derivi de 
la cessió de l’espai d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent.  

En cas que sigui necessari l'ús d'altres espais per a funcions complementàries i auxiliars 
al rodatge, s'abonarà el preu o, si és el cas, la taxa corresponent a cadascun amb una 
reducció del 75%. 

En qualsevol cas, l’ús dels espais estarà condicionada a la seva disponibilitat i a la 
compatibilitat de l'ús amb l'activitat quotidiana del centre i amb les necessitats de protecció 
i conservació del patrimoni. 

 

A.11  PREU D’ENTRADA AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA POESIA   

El preu d’entrada del públic al Festival Internacional de Poesia, organitzat per l’Institut de 

Cultura de Barcelona, es fixa en 6 euros, en concepte d’entrada i cost del llibre amb els 

poemes recitats en el Festival i una llanterna que es reparteixen al públic assistent. 

 

A.12 PREUS DE PARTICIPACIÓ A DAU BARCELONA- 4T FESTIVAL DEL JOC 
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QUOTES I DETALLS DE PARTICIPACIÓ (SENSE IVA) 

 

1 taula, 6 cadires. 

Menció al catàleg* i a la pàgina web del festival com a participant. 

100 € 

 

3 taules, 6 cadires per taula. 

Menció a la pàgina web del festival com a participant. 

Possibilitat d’instal·lar elements publicitaris verticals al costat de les taules.  

 

300 € 

 

3 taules, 6 cadires per taula. 

Menció amb logo a la pàgina web del festival com a col·laborador. 

Possibilitat d’instal·lar elements publicitaris verticals al costat de les taules.  

 

500 € 

7 taules, 6 cadires per taula. 

Menció amb logo a la pàgina web del festival com a col·laborador. 

Possibilitat d’instal·lar elements publicitaris verticals al costat de les taules.  

Presència en els actes promocionals a escoles de Barcelona abans del festival. 

 

1.000 € 

12 taules, 6 cadires per taula. 

Menció amb logo a la pàgina web del festival com a patrocinador. 

Possibilitat d’instal·lar elements publicitaris verticals al costat de les taules.  

Presència en els actes promocionals a escoles de Barcelona abans del festival. 

Espai 10x10 m per a la realització de tornejos i presentacions durant un dia. 

 

2.000 € 

20 taules, 6 cadires per taula. 

Menció amb logo a la pàgina web del festival com a patrocinador principal. 

Logo a banderoles i anuncis de premsa. 

5.000 € 
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Possibilitat d’instal·lar elements publicitaris verticals al costat de les taules.  

Presència en els actes promocionals a escoles de Barcelona abans del festival. 

Espai 25x25 m per a la realització de tornejos i presentacions durant un dia. 

 

30 taules, 6 cadires per taula. 

Menció amb logo a la pàgina web del festival com a patrocinador principal. 

Presència del logo al costat del de l’Ajuntament de Barcelona. 

Logo a banderoles i anuncis de premsa. 

Possibilitat d’instal·lar elements publicitaris verticals al costat de les taules.  

Presència en els actes promocionals a escoles de Barcelona abans del festival. 

Espai 25x25 m per a la realització de tornejos i presentacions durant un dia. 

 

10.000 € 

Preu per taula complementària, euros 

Per cada taula amb 6 cadires extra. 

 

100 € 

A aquests imports cal afegir l’IVA corresponent. 

* El format del catàleg correspon a un DIN A5, 12 pàgines color amb una tirada de 20.000 exemplars. 

 

 

A.13 OPUSCLES, FULLETS I PÒSTERS DELS MUSEUS I CENTRES D’EXPOSICIONS .  

A.13.1  ELEMENTS GENERAL  

A.13.1.1 PUBLICACIONS   

 

PVP 
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Fullet desplegable i guies 5 1,70 €   

Fullet de centre 6 0,60 €   

Programa de mà d’exposicions temporals i opuscles de temes específics 

10-19 pàg.   1,30€ 

20-29 p.  1,30€ 

30-39 p.   1,90€ 

40-50 p.   2,50€ 

 

 

A.13.1.2 ARTICLES   

  

Pòsters   1,30 € 

Punts de llibre 0,50 € 

  

 

A.13.2  ELEMENTS BORN 

A.13.2.1 PUBLICACIONS   

                                                                 

5
 Qualsevol fullet desplegable que no sigui el de centre i que no es correspongui als altres apartats d’aquest epígraf 

6
 El fullet que el museu té com a bàsic , pot ser desplegable i de qualsevol forma 

 PVP 

 

Fullet desplegable i guies 1,70 € 

Fullet de centre 0,60 € 
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A.13.2.2 ARTICLES   

  

Programa de mà d’exposicions temporals i opuscles de 

temes específics  

 

10-19 pàg. 1,15 € 

20-29 pàg. 1,15 € 

30-39 pàg. 1,70 € 

40-50 pàg. 2,25 € 

Edicions d’exposicions  i altres entre els 5 i 15€ 

Pòsters 1,15 € 

Punts de llibre 0,50 € 

Postals 0,50 € 
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A.13.3  ELEMENTS MUSEU ETNOLÒGIC I  DE CULTURES DEL MÓN 

A.13.3.1 PUBLICACIONS   

 

 

 

A.13.3.2 ARTICLES   

 

 

 

A.13.4  ELEMENTS MUSEU FREDERIC MARÈS 

A.13.4.1 PUBLICACIONS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PVP 

Fullet guia de visita del centre 0,60 € 

Es cobrara exclusivament durant els dies o períodes d'entrada graturta o portes obertes  

 PVP 

Auriculars per a dispositius mòbils  0,50 € 

 PVP 

Fullet guia de visita del centre 0,60 € 

Es cobrarà exclusivament durant els dies o períodes d'entrada gratuïta o portes obertes  

 PVP 

Fullet guia de visita exposició temporal 0,60 € 

Es cobrarà exclusivament durant els dies o períodes d'entrada gratuïta o portes obertes  
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A.13.5 ELEMENTS DEL MUSEU DEL DISSENY 

A.13.5.1 PUBLICACIONS 

 

 

 

 

 

 

A.13.6 ELEMENTS DEL MUSEU D ’HISTÒRIA DE BARCELONA (MUHBA) 

A.13.6.1 PUBLICACIONS   

 

 

 

 

  

 PVP 

Fullet guia de visita del centre* 0,60 € * 

Opuscle de temàtiques especialitzades  de 1,00 a 5,00 € * 

* Es cobrarà durant el dies o períodes de portes obertes. 

 PVP 

Fullet guia de visita del centre* 0,60 € * 

Opuscle de temàtiques especialitzades  de 1,00 a 5,00 € * 

Guia d’Història Urbana 1,5 € ** 

MUHBA llibrest de sala  10,00 € ** 

* Inclòs en el preu d’entrada en visitar un centre del MUHBA. Es cobrarà el dia de portes oberte s 

o si es vol el fulletó d’una altre dels centres del MUHBA.  

** El MUHBA podrà obsequiar el públic que assisteixi a l’acte de presentació d’aquestes 

publicacions o en unes jornades específiques sobre el tema de què tracten. 
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B. ACTIVITATS I SERVEIS CULTURALS:  

 

Curs / Temporada  2016/2017. 
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B.1. PREUS PER A LES ACTIVITATS DELS MUSEUS 

 

a) Els preus d’activitats de cada museu responen a les característiques pròpies de cadascuna 

de les activitats. Varien en funció de la durada, el material, la documentació lliurada i la 

major o menor especialització necessària per a la seva preparació i realització. El nombre 

màxim de persones per grup l’estableix cada museu en funció de les característiques de 

l’activitat i les condicions de l’espai i serà detallat en els elements de difusió. 

b) Els museus municipals determinaran un nombre de places gratuïtes per a activitats 

pedagògiques adreçades a grups d’escoles públiques de la ciutat. La Comissió de gratuïtats 

formada pel Consorci d’Educació de Barcelona, referents d’educació dels Districtes, 

Escoles Bressol, representants de les entitats del Consell de Coordinació Pedagògica 

iliderada per l’Institut Municipal d’Educació, en base a la Resolució de Centres Educatius 

classificats com de Màxima Complexitat, distribueix les places gratuïtesque els museus 

posen a disposició, seguint un criteris públics, transparents i equitatius. La secretaria 

tècnica del Consell de Coordinació Pedagògica comunica el nom de les escoles i el nombre 

d’alumnes als museus corresponents. 

c) Es donarà comptes al Consell d’Administració de l’Institut de Cultura del total de places 

gratuïtes.  

d) Els museus podran aplicar descomptes d’entre el 30 % i el 50% en el preu de les seves 

activitats escolars per a escoles amb necessitats especials que ja estiguin incloses en la 

relació d’escoles de Màxima Complexitat del Consorci d’Educació de Barcelona. Igualment 

aquesta mesura s’aplicarà a escoles de barris que siguin objecte d’intervenció en el pla de 

barris contra la desigualtat que impulsa l’Ajuntament. 
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B.1.1.   MUSEU ETNOLOGIC – MUSEU DE CULTURES DEL MÓN 

VISITES ESCOLARS 

 

 

Preu grup 

Preu individual / 

persona extra 

Visita guiada (< 1h): 60,00 € 2,50 € 

Visita guiada (1,30h) 65,00 € 2,50 € 

Visita + taller (< 2h) 80,00 € 3,50€ 

 

VISITES PER A PÚBLIC GENERAL: EXPOS. (PERMANENT I TEMPORAL) 

 

 

Preu grup 

Preu individual / 

persona extra 

Exposició permanent 

Visita guiada (> 1,30h) CAT/CAST 75,00 € 3,00 €7 

Visita guiada especialitzada 90,00 € 3,50 € 

Visita guiada (> 1,30h) IDIOMA ESTRANGER 90,00 € 3,50 € 

   

   

Exposició temporal 

Visita guiada a l’exposició temporal (45’) 
30,00 € 2,00 €8 

                                                                 

7
 dies estipulats pel museu - és necessari haver adquirit l’entrada al museu. 
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CAT/CAST 

Visita guiada a l’exposició temporal (45’) 

IDIOMA ESTRANGER 50,00 € 2,50 € 

Taller per a adults i famílies 

El grup ha de ser de 25 persones. 95,00 € 4,00 € 

Les visites guiades en grup són fins a un màxim de 25 persones. 

Inclouen l’entrada al museu. 

 

ALTRES ACTIVITATS: INFANTIL NO ESCOLAR 

 

 

Preu grup 

Preu individual / 

persona extra 

Activitat infantil no escolar, inclou els infants 

i els adults. (Estiu, Nadal, Sta. Eulàlia, etc.)  3,50 € 

Casal infantil. Matí  65,00 € 

 

PREU AUDIOGUIA 

 

 

Preu grup 

Preu individual / 

persona extra 

Audioguia  2,50 € 

Auriculars  0,50 € 

                                                                                                                                                                                                   

8
 dies estipulats pel museu - és necessari haver adquirit l’entrada al museu. 
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VISITES GUIADES FORA HORARI D’OBERTURA 

 

 

Preu grup 

Preu individual / 

persona extra 

Visites guiades for a d’horari d’obertura 500,00 € 21,50 € 

El Museu de Cultures del Món, ofereix la visita privada a grups en horari de tancament del Museu, 

(de 8 a 10 del matí o bé de 20 a 24 hores de dimarts a diumenge i el dilluns no festius tot el dia). 

El preu de la visita és de 500,00  euros per grup fins a 25 persones. Aquest preu s’incrementarà, a 

partir de la persona número 25, a raó de 21,50 euros per persona.  

PUBLICACIONS 

 

 

Preu grup 

Preu individual / 

persona extra 

Llibret de sala 

 

1,50 € 

 

 

B.1.2.  MUSEU DEL DISSENY  

TALLERS I VISITES GUIADES 

 

Activitats  (les activitats no inclouen l’entrada al Museu) preu grup * preu individual 

Tallers escolars i/o de vacances, d’1 h a 2h de 60,00 € a 90 € de 4,00 € a 6€ 

Tallers escolars, vacances i/o infantils, de 2 h a 4h de 90 € a 120,00 € de 6 € a 8,00 € 

Taller fins a 1h. de 45,00 € a 60 €  de 3,00 € a 4 € 
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Visita guiada exposició, fins a 1h ** de  30,00 a 60,00 € de 2,00 a 4,00 € 

Visita guiada exposició, fins a 2h ** de 60 a 90,00 € de 4 € a 6,00 € 

Visita guiada Casa Bloc, fins 1.30h**  60,00 €  4,00 € 

Visita guiada edifici  DHUB, fins 1.30h**  60,00 €  4,00 € 

Activitats especialitzades (per sessió) ***   

Tipus A) De 75,00 a 150,00 € De 5,00 a 10,00 € 

Tipus B) De 150,00 a 300,00 € De 10,00 a 20,00 € 

Tipus C) De 300,00 a 450,00 € De 20,00 a 30,00 € 

Itineraris** 120,00 €  8,00 € 

Jornades o activitats paral·leles (per sessió)  de  1,00 a 7,00 € 

* Grups de 20 persones com a màxim. A la Casa Bloc grups de fins a 15 persones com a màxim. 

** Menors de 8 anys gratuït 

*** Gaudirant d’una bonificació del 30% de descompte els següents grups degudament acreditats: persones en 
atur, estudiants, docents, tarja rosa reduïda i posseïdors del carnet del Centre de Documentació del Museu del 
Disseny.   

Activitats en altres idiomes 

 

Qualsevol activitat realitzada en un idioma diferent al català, castellà ó anglés té un preu resultat d’afegir un increment d’un 

20% sobre el preu establert de la mateixa activitat. 

 

VISITES PRIVADES FORA HORARI D’OBERTURA 

 

Visita privada del MDB  1.360,00 € 27,00 € 

Aquestes visites al Museu del Disseny es duen a terme en l’horari de tancament del museu per 

conservadors del museu, el que significa de 8 a 9’45 del matí o bé de 20’15 a 24 hores de dimarts a 

diumenge i el dilluns no festius. El preu mínim de la visita privada és pel grup de com a màxim 50 

persones. Aquest preu s’incrementarà en funció del nombre de persones que vulguin accedir a les 

sales, a raó de 27,00 € per persona. Així mateix caldrà sumar-hi els serveis extraordinaris que es 

requereixin de personal de sala, seguretat, servei de guarda-roba i neteja. 
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B.1.3.  ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 

CURSOS I SEMINARIS 

 

 

Preu grup Preu individual 

Cursos i seminaris (per sessió) ¹ ² - 6,00€ 

Cursos i seminaris (15h)¹ ² 

 

50,00 € 

Cursos  i seminaris (20h)¹ ²  

 

70,00 € 

JORNADES 

 

 

Preu grup Preu individual 

Jornada d’un dia² -  20,00 € 

Jornades de més d’un dia² 

 

32,00 € 

CONGRESSOS 

 

 

Preu grup Preu individual 

Congressos * ² -   54,00€ 

TALLERS 

 

 

Preu grup Preu individual 

Tallers (20h)² 

 

42,00 € 

(1) Les activitats referents a cursos, i seminaris tindran un descompte d’un 10% quan la matriculació 

sigui per a l’activitat sencera. 
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(2) Les activitats referents a congressos, cursos, jornades, seminaris i tallers tindran un descompte 

d’un 50% per a estudiants universitaris, jubilats i aturats quan la matriculació sigui per a l’activitat 

sencera. Caldrà la presentació de l’acreditació corresponent (estudiant universitari, jubilat o 

persona en atur). 

B.1.4.  MUSEU D'HISTÒRIA DE BARCELONA “MUHBA”  

VISITES TALLERS I ITINERARIS PER A ESCOLARS I ESTUDIANTS 

 

 

Preu grup fins a 20 

places. Preu individual 

Visites, tallers i itineraris per a públic escolar de 

3 a 16 anys i públic estudiant adult . 2 hores  De 89,00 a 110,00 € De 4,00 a 4,75 € 

Visites, tallers i itineraris per a públic escolar de 

3 a 16 anys i públic estudiant adult. 3 hores 

De 110,00 a 130,00  €  De 4,75 a 5,50 € 

Visites, tallers i itineraris per a públic escolar 

de 3 a 16 anys i públic estudiant adult. 1 hora 
De 66,00 a 80,00 € De 3,30 a 4,00 € 

Visites, tallers i itineraris per a públic escolar 

de 3 a 16 anys i públic estudiant adult. 4 

hores. 

De 130,00 a 150,00 € De 5,30 a 6,30 € 

 

VISITES I ITINERARIS 

 

 

Preu grup fins a 15 

places Preu individual 

Visites i itineraris per a adults 1 h  72,00 € 5,00 € 

Visites i itineraris per a adults 1 - 2 h  110,00 €  7,50 € 

Visites i itineraris per a adults 2 - 3 h  120,00 €  8,50 € 
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Visites i itineraris per a adults 3 – 4 h 130,00 €  9,50 € 

Visita refugi - 3,40 € 

(les activitats són gratuïtes pels menors de  8 anys i pels 

 Portadors de la BCN Card) 

 

TALLERS 

 

 

Preu grup fins a 25 

places Preu individual 

Tallers 3 h   84 €   6,80 

 

 

CASALS ESTIU I NADAL I ESPLAIS 1 / 2 

 

 

Preu grup Preu individual 

   Matí (de 9h. a 13h.) 

 

 65,00 € 

   Matí i tarda (de 9h. a 13h. i de 15h. a 17h.) 

 

 84,00 € 

   Servei de menjador 

 

20,30 € 

Esplai (sessions de 4 hores), per participant -  9,00 € 

1 Aquests preus poden presentar ajustos en funció dels barem 

d’homologació de casals que estableix l’Ajuntament de Barcelona 

cada temporada.  

2 El preu és per setmana, de 5 dies laborables.   

 

ACTIVITATS ESPECIALITZADES: CURSOS, SEMINARIS, JORNADES, CONGRESSOS, DIÀLEGS 
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Preu grup Preu individual 

Activitats especialitzades - 16,90 € 

Visites especialitzades  - 11,30 € 

Cursos i seminaris (cada sessió) - De 0,00 a 7,00 € 

Jornades tècniques i Congressos - 

De mig dia: 20 € 

De 1 dia: 30,00  € 

De dia i mig: 40 € 

Jornades 

 

De 0,00 a 15,00 € 

Diàlegs i conferències obertes:  

 

0,00 € 

 

CONCERTS RECITALS I PROJECCIONS 1:  

 

[segons el tipus de formació, cost, durada i espai on se 

celebri:] Entrada General Entrada reduïda 

Categoria I 15,00 € 12,00 € 

Categoria II 10,00 € 6,00 € 

Categoria III 5,00 € 3,00 € 

Vespres a Vil·la Joana, Park Güell i altres 

espais del Muhba.  0,00 € 

(1 no inclou l’entrada al Museu) 
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VISITES PRIVADES FORA HORARI D’OBERTURA 

 

 

Preu grup Preu individual 

Visita privada del MUHBA¹ 598,00 € 24,25 € 

(1) El MUHBA ofereix la visita privada a grups en horari de tancament del Museu, (de 8 a 10 del matí o bé 

de 20 a 24 hores de dimarts a diumenge i el dilluns no festius tot el dia). El preu de la visita és de 598,00 

€ euros per grup de com a màxim 25 persones.  Aquest preu s’incrementarà en funció del nombre de 

convidats que vulguin accedir a les sales, a raó de 24,25 €  euros per persona, fins a un màxim de 100 

persones. 

Visita privada per part del personal especialista 

del MUHBA per cada 25 persones 598,00 € 

 
AMICS DEL MUSEU D’HISTÒRIA (MUHBA): 

 

Quota general anual:  

 

 36,00 €  

Quota reduïda (estudiants menors de 29 anys, 

aturats i jubilats):  

 

 23,00 € 

Quota familiar (famílies amb fills menors de 16 

anys):  55,00 €  

 L’acreditació d’Amic del Museu d’Història donarà dret a: 

* Accés gratuït sense límit per al titular més un acompanyant a tots els centres del MUHBA  

* Descompte publicacions del MUHBA al titular de la targeta: 10 % 

* Descompte activitats programades pel MUHBA als diferents centres al titular de la targeta: 25 % - 

50 % 

Els descomptes no són acumulables 
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ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ MUSEU - ESCOLA (PROJECTE EDUCATIU INTEGRAT): 

 
En tant que participants d'un projecte en col·laboració inclòs dins del Projecte Educatiu Integrat 
del MUHBA (Patrimonia'm, Ciceró BCN, Viatge per Barcelona, etc), els mestres, els professors i els 
grups-classe d'alunmes podran gaudir d'un màxim de 4 visites o itineraris de manera gratuïta. 
 
Els mestres, els professors i els alumnes que participen del projecte anomenat "Patrimonia'm" 
tenen un carnet de col·laborador del MUHBA que els faculta a entrar de manera gratuïta als 
centres del museu, a ells i als seus acompanyants, durant els 2 anys de vigència del carnet. Així 
mateix podran gaudir d'un descompte del 50% del preu de les activitats del MUHBA durant el 
mateix periode. 

 

ESTUDIANTS DE POSTGRAUS, MÀSTERS I CURSOS ORGANITZATS PEL MUHBA: 

Els estudiants matriculats en els màsters, postgraus i cursos de més de 30 hores organitzats pel 

MUHBA gaudiran d'un carnet d'estudiant, d'un any de vigència, que els facultarà a entrar al museu 

i gaudir de les activitats organitzades sense cap cost durant el període esmentat. 

 

B.1.6.   MUSEU FREDERIC MARÈS 

ACTIVITATS ESCOLARS: TALLERS I VISTES COMENTADES 

 

 

Preu grup Preu individual 

Tallers infantils - 3,15 € 

Visita comentada Escultura * 64,00 € 

 Visita comentada al Gabinet del Col·leccionista * 64,00 € 

  

ACTIVITATS GENERALS: TALLERS I VISITES COMENTADES 

 

 

Preu grup Preu individual 

Tallers infantils - 3,40 € 
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Visita comentada Escultura * 64,00 € 

 Visita comentada al Gabinet del Col·leccionista * 64,00 € 

 Activitats   2,00 € 

Activitats de petit format  1,00 € 

* (No inclou l'entrada al Museu Els grups han de ser mínim 10 persones i màxim 25.) 

 

VISITES PRIVADES FORA HORARI D’OBERTURA 

 

 

 

Preu grup Preu individual 

Visites privades fora horari d’obertura 598,00 € 24,25 € 

El Museu Marès, ofereix la visita privada a grups en horari de tancament del Museu, (de 8 a 10 del 

matí o bé de 20 a 24 hores de dimarts a diumenge i el dilluns no festius tot el dia). 

El preu de la visita és de 598,00  euros per grup fins a 25 persones. Aquest preu s’incrementarà, a 

partir de la persona número 26, a raó de 24,25 euros per persona. Si es vol fer ús del verger abans 

o després de la visita, caldrà sumar-hi la taxa del lloguer l Verger. 

 

 

B.1.7.  ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA 

ITINERARIS 

 

 

Preu grup Preu individual 

Itinerari guiat per la ciutat i visita comentada a 

l’exposició 

 

4,50 € 

VISITES COMENTADES 
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Preu grup Preu individual 

Visita comentada a l’exposició 

 

2,25 € 

ACTIVITATS EDUCATIVES 

 

 

Preu grup Preu individual 

Activitats educatives  60€¹ 4,00€ 

¹ El preu és per a grups amb un màxim de 20 persones. 

 

CASAL ESTIU O NADAL 

 

 

Preu grup Preu individual 

Casal d’Estiu o Nadal en horari de matí  

 

65,00€ 

 
 

B.1.8 LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE 

ACTIVITATS EDUCATIVES 

 

Preu grup Preu individual 

Activitats educatives 60 €¹ 4 € 

¹El preu és per a grups amb un màxim de 20 persones. 
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B.1.9 REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES 

VISITES TALLERS I ITINERARIS PER A ESCOLARS I ESTUDIANTS 

 

 

Preu grup fins a 

20 places 

Increment per 

persona/Preu 

individual 

Visites, tallers i itineraris per a públic escolar de 

3 a 16 anys anys i públic estudiant adult 88,75 € 4,75 € 

 Preu grup Preu individual 

VISITES I ITINERARIS 

 

 

Preu grup fins a 

20 places 

Increment per 

persona 

Visites i itineraris per a adults 1 h  70,00 € 5,00 € 

Visites i itineraris per a adults 1 h i mitja  105,00 € 6,75 € 

Visites i itineraris per a adults 2 h o més  119,00 € 7,45 € 

 

 

ACTIVITATS FAMILIARS * 

 

 

Preu grup Preu per persona 

Activitats familiars diürnes  - 5 € 

Activitats familiars nocturnes  - 6 € 



 

51 

 

 

CONCERTS: SEGONS EL TIPUS DE FORMACIÓ, COST, DURADA I ESPAI ON SE CELEBRI: 

 

 

Preu grup Preu per persona 

Categoria 1  12,00 € 

Categoria 2  6,00 € 

Categoria 3  3,00 € 

 

ACTIVITATS ESPECIALITZADES 

 

 

Preu grup Preu per persona 

Activitat especialitzada bàsica - 3,00 € 

Activitats especialitzades 1 h diurna - 6,75 € 

Activitats especialitzades 1 h  i mitja diurna - 8,50 € 

Activitats especialitzades 2 h o més diurna  9,20 € 

Activitats especialitzades 1 h nocturna (1) - 8,10 € 

Activitats especialitzades 1 h  i mitja nocturna 

(1) - 9,20 € 

Activitats especialitzades 2 h o més nocturna (1)  11,30 

Activitat especialitzada especial.  15,00 € 

(1) Es considera horari nocturn a partir de les 19h   
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CURSOS, SEMINARIS I JORNADES 

 

 

Preu grup Preu per persona 

Cursos i seminaris (per sessió) ¹ ² - 6,00€ 

Jornades tècniques i congressos ²  32,00 € per dia 

Jornades ²  15,00 € per dia 

(1) Les activitats referents a cursos, i seminaris tindran un descompte d’un 10% quan la matriculació sigui per a 

l’activitat sencera. 

(2) Les activitats referents a congressos, cursos, jornades, seminaris i tallers tindran un descompte d’un 50% 

per a estudiants universitaris, jubilats i aturats quan la matriculació sigui per a l’activitat sencera. Caldrà la 

presentació de l’acreditació corresponent (estudiant universitari, jubilat o persona en atur). 

Les activitats familiars són gratuïtes pels menors de 12 anys) 

VISITES PRIVADES FORA HORARI D’OBERTURA 

 

 

Preu grup 

Increment per 

persona 

El Reial Monestir de  Santa Maria de Pedralbes, 

ofereix la visita privada a grups en horari de 

tancament del Museu, (de 8 a 10 del matí o bé 

de 20 a 24 hores de dimarts a diumenge i el 

dilluns no festius tot el dia). 

El preu de la visita és de 598,00 € euros per grup 

de com a màxim 25 persones.  Aquest preu 

s’incrementarà en funció del nombre de 

convidats que vulguin accedir a les sales, a raó 

de 24,25 €  euros per persona, fins a un màxim 

de 100 persones. 598,00 € 24,25 € 

També ofereix la possibilitat de visites guiades amb els lloguers d’espais. El preu de les visites és de 

100€ per grups de màxim 25 persones. 
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B.1.10.  BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA 

VISITA GUIADA 

 

Preu grup9 

 

Preu 

individua

l 

Preus 

persones 

amb 

mobilitat 

reduïda10 

pertanyents 

a col·lectius 

específics 11 

Preu per 

a grups 

específics  

Gratuïtat 

Jaciment 60’ 74,25 € 5,50 € 3,85 € 45 € 

menors de 8 

anys12 

Exposició permanent 60’  87,75 € 6,50 € 

- 

 

Exposició temporal 60’  

Mercat 60’  

Balconada  fins 60’13 123,75 €14 - -  - 

 

COMBINADA VISITA GUIADA 60’ 15 

 

                                                                 

9
 Fins a 15 places 

10 Només poden fer la visita des de la plataforma habilitada 

11 Majors de 65 anys, jubilats, estudiants, persones en risc d’exclusió social, persones amb discapacitat i col·lectius vinculats a 

temàtiques del centre. 

12 Han d’anar acompanyats 
13

 En el cas que sigui en dissabte, diumenge o festiu s’incrementarà un 20% sobre el preu establert. Els increments són acumulables 
14 Preu grup fina 25 places 
15 Descompte del 30% comprant l’entrada general 
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COMBINADA PERSONES MOBILITAT REDUÏDA I GRUPS ESPECÍFICS17 

 

 

COMBINADA ALTRES VISITES GUIADES
19

 

 

 

Preu grup20 

Preu 

persona individual 

/ extra 

Gratuïtat 

Combinada 90’21  118,80 € 8,80€ menors de 8 anys  

                                                                 

16
 Fins a 15 places 

17 Entrada combinada: entrada general + visita guiada al jaciment  
18 Fins a 15 places .Majors de 65 anys, jubilats, estudiants, persones en risc d’exclusió social, discapacitat i/o col·lectius vinculats a la 

temàtica del Centre 
19 Combinació a demanda el que marca el preu és la durada 
20

 Fins a 15 places 
21 Es poden escollir 4 opcions completament guiades: a)jaciment i permanent; b) jaciment i temporal ; c)jaciment i mercat; o d) 

permanent i temporal 

 
Preu grup16 

Preu  

persona extra 
Preu individual 

Entrada general  (no 

guiada)+ Jaciment 60’ 

133 €  9,85 € 9,85 € 

Entrada reduïda (no 

guiada)   + Jaciment 60’ 

- - 8,05 € 

 Preu grups 

específics18 

Preu  

persona extra 

Preus persones amb 

mobilitat reduïda 

Entr. Gral. (no guiada)   +  

Jaciment 60’ 

115,00€ 8,05€ 8,05€ 



 

55 

 

Combinada 120’22  158,35 € 11,73€ menors de 8 anys23 

Combinada 180’24  237,60 € 17,60€ menors de 8 anys  

 

VISITA PRIVADA FORA DE L’HORARI D’OBERTURA25 

 

 Preu grup26 
Preu 

persona extra27 
Gratuïtat 

Fins a 2 h. i fins a les 22 h.  400 € 

15 € - A partir de les 22 h. 

800 € 

De més de 2 h. 

ITINERARI 

 

 Preu grup28 Preu individual Gratuïtat 

Itinerari 1 h  74,25 € 5,50 € 

menors de 8 anys29 

Itinerari 1-2 h  104,50 € 7,50 € 

Itinerari 2-3 h  112 € 8,60 € 

Itinerari 3-5 h 120 € 9,70 € 

                                                                 

22 Només hi ha una opció completament guiada: jaciment i permanent i temporal  
23 Han d’anar acompanyats 
24 Completament guiada: Inclou una part fixada: jaciment , permanent i temporal  i un itinerari a escollir entre 3: a) batalla 11 setembre; 

b) ciutat de les lletres; i c) arquitectures de ferro 
25

 S’ofereix visita privada a grups fora de l’horari d’obertura del centre. El preu assenyalat és per grup de com a màxim 25 persones. 

Aquest preu s’incrementarà en funció del nombre de persones  , a raó de  15 €  per persona, fins a un màxim de 100  
26

 Fins a 25 places 
27

 Grup màxim 100 persones 
28

 Fins a 15 places 
29

 Han d’anar acompanyats 
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ACTIVITATS ESPECIALITZADES 

 

 Preu grup30  Preu individual Gratuïtat 

Activitat especialitzada 

- 

Entre 15 i 30 € 

- 

Visita guiada 

especialitzada 

Entre 10 i 20 €31  

Curs o seminari32  Entre 3 i 35 € 

Jornada i Congressos33         Entre 24 i 35 € 

Nits al Born CC Entre 10 i 40 €34  

VISITA GUIADA A LA BALCONADA – VINCULADA A UN LLOGUER D’ESPAI 

 

 Preu grup35 Preu individual Gratuïtat 

Dins l’horari d’obertura36  123,75 € - - 

Fora l’horari d’obertura37 160,00 € - - 

ACTIVITATS PROGRAMACIÓ ESTABLE: CONCERTS, ESCÈNIQUES, PLÀSTIQUES, 

FAMILIARSMAR´ 

 

 Preu grup38 Preu individual Gratuïtat 

                                                                 

30
 Fins a 15 places 

31
 per persona en funció de la durada i l’especialista 

32
 Caldrà pagar l’entrada al Centre només en els casos en què l’activitat ho requereixi 

33
 Preu per dia. Caldrà pagar l’entrada al Centre només en els casos en què l’activitat ho requereixi 

34
 per persona en funció de l’activitat 

35
 Fins a 25 places 

36 De dimarts a divendres. En cas que sigui en dissabte, diumenge o festiu s’incrementarà un 20% sobre el preu establert. Els increments 

són acumulables. 
37 De dilluns a divendres . I en cas que sigui en dissabte, diumenge o festiu s’incrementarà un 20% sobre el preu establert. Els 

increments són acumulables. 
38

 Fins a 15 places 
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Concerts 

- 

Entre gratuït i 30 € 

- Arts escèniques 

Arts plàstiques 

Entre gratuït i 5 € 

Activitats familiars 

En els espectacles 

Teatrals i de Titelles 

per cada adult, un 

menor de 8 anys té 

entrada gratuïta 

Taller infantil Entre gratuït i 10 €  

Conferències, jornades, 

taules rodones, debats, 

diàlegs, tallers literaris 

Entre gratuït i 48 € - 

 

AMICS DEL BORNCCM 

 Preu grup Preu individual 

Quota general anual:  

 

36 € 

Quota reduïda (estudiants menors de 29 anys, 

aturats i jubilats):  

 

22 € 

Quota familiar (famílies amb fills menors de 16 

anys):  54 € 

  

 

CASALS I ESPLAIS (ESTIU, NADAL...) 
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Preu grup* 39 Preu individual Gratuïtat 

Mitja Jornada 60 €  -   

- 

Jornada completa 80 €   - 

Servei de menjador 
 20 € (4 dies a la 

setmana) 

Esplai (sessions de 4 hores) 

per participant 

- Entre 3 i 10 € 

*Aquests preus poden presentar ajustos en funció dels barems d’homologació de casals que s’estableixi 

l’Ajuntament de Barcelona cada temporada. 

 

LOT REGAL 

 

Regala Born  Entre 5 i 40€40 

 

ACTIVITATS EN ALTRES IDIOMES 

Qualsevol activitat realitzada en un idioma diferent al català o castellà té un preu resultat 

d’afegir un increment d’un 20% sobre el preu establert de la mateixa activitat en els 2 

idiomes esmentats. 

 

 

 

                                                                 

39
 Fins a 30 places 

40 El marge es correspon als diversos tipus de lots que es preveuen  
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PÚBLIC ESCOLAR 

 

Durada activitats Preu grup  de 25 Preu  alumne extra 

60’ de 70 a 80 € de 3,1 a 3,5 €  

90’ de 85 a 95 € de 3,7 a 4,1€ 

120’ de 90 a 100 € de 3,9 a 4,3 € 

150’ de 95 a105 € de 4,1 a 4,5 € 

180’ de 100 a 120 € de 4,3 a 5,1 € 

 
Els grups són de 25 alumnes. Excepcionalment es poden ampliar fins a un màxim de 30 alumnes. 
A partir de 26 alumnes, hi ha un preu extra per alumne. 
Les escoles d’alumnes amb necessitats especials tindran un descompte del 40% sobre el preu de 
l’activitat quan el grup sigui d’un màxim de 15 persones. A partir de 16 alumnes , hi ha un preu 
extra per alumne. 
 

TALLERS D’ADULTS 

Aquets grups,(màxim 15 alumnes)  tenen un preu de 52 € per activitat d’una hora de durada . 
Excepcionalment es poden ampliar fins a un màxim de 20 alumnes . A partir de 16 alumnes , hi ha 
un preu extra d’alumne. 

 

B.1.11. CASTELL DE MONTJUÏC 

ACTIVITATS I SERVEIS DEL CASTELL DE MONTJUÏC 

 

Els preus de les diferents activitats responen a les característiques pròpies de cadascuna 

de les activitats. Varien en funció de la durada, el material, la documentació lliurada i la 

major o menor especialització necessària per a la seva preparació i realització.. 
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El Castell de Montjuïc determinarà un nombre de places gratuïtes per a activitats 

pedagògiques adreçades a grups d’escoles públiques de la ciutat. L’Institut d’Educació de 

Barcelona, amb l’assessorament del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona, és 

l’encarregat de fer la distribució de les places gratuïtes entre els 10 districtes de la ciutat de 

Barcelona, considerant el nombre d’escoles públiques i l’índex de capacitat econòmica 

familiar. L’assignació definitiva de les places gratuïtes les realitzen els Centres de 

Recursos Pedagògics corresponents. La secretaria tècnica del Consell de Coordinació 

Pedagògica comunica el nom de les escoles i el nombre d’alumnes als museus 

corresponents. 

Es donarà comptes al Consell d’Administració de l’Institut de Cultura del total de places 

gratuïtes. 

En aquests preus no està inclòs el preu d’accés a la visita del recinte  

PÚBLIC GENERAL: VISITES (GUIADES, DRAMATITZADES)  TALLERS, INFANTIL, ESCENIQUES 

 

 Preu individual Preu grup 

Visita guiada 1,30 h. (20 persones) 4,00 € 60,00 € 

Visita guiada 1,30 h. (20 persones) anglès o 

altre idioma 

5,00 € 75,00 € 

Taller a activitat públic general (20 persones) 3,00 €  

Visites dramatitzades o tematitzades (20 

persones) 

5,00 € 90,00 € 

Visites guiades nocturnes o fora de horari 

obertura (20 persones) 

14,00 € 260,00 € 

Activitat infantil de 3 a 5 €  

Activitat escènica 5 a 30 €  
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PÚBLIC ESCOLAR: VISITES (GUIADES, DRAMATITZADES), TALLERS, CURSOS, SEMINARIS, 

PRESENTACIONS 

 Preu individual Preu grup 

Visita guiada (grup classe, màxim 25) feiners  85,00 € 

Visita guiada (grup classe, màxim 25) feiners, 

en anglès o altre idioma 

 100,00 € 

Taller pedagògic  (grup classe, màxim 25) 

feiners  

 120,00 € 

Visita i taller pedagògic (grup classe, màxim 

25) feiners 

 190,00 € 

Visita dramatitzada  (grup classe, màxim 25) 

feiners 

 170,00 € 

Cursos, seminaris, presentacions 3 a 5 €  

 

B.2. REDUCCIONS I EXEMPCIONS DELS PREUS 

Es podran aplicar descomptes per promocions especials fins a un màxim del 50 %, 

que hagin estat autoritzats per la Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius. 

Aixi mateix , excepcionalment i de manera puntual, els centres podran oferir alguna de les 

seves activitats gratuïtament o establir jornades de portes obertes, sempre que es tracti 

d’accions promocionals del propi centre, siguin de lliure accés pel públic en general i hagin 

estat autoritzades per la Direcció de Patrimoni, museus i arxius. 

Els museus podran aplicar descomptes d’entre el 30 % i el 50% en el preu de les seves 

activitats escolars per a escoles amb necessitats especials ja siguin incloses en la relació 

d’escoles de Màxima Complexitat del Consorci d’Educació de Barcelona. Igualment 

aquesta mesura s’aplicarà a escoles de barris que siguin objecte d’intervenció en el pla de 

barris contra la desigualtat que impulsa l’Ajuntament. 

Els museus oferiran entrades i activitats amb preus reduïts per a grups i entitats 
provinents del programa APROPA CULTURA que es regularan en base a les condicions 
establertes entre l’ICUB i el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. 


