
Dret d’admissió 

Per vetllar pel bon funcionament del Castell de Montjuïc, la convivència, el respecte i el 

civisme, i per protegir el valor patrimonial que es conserva a l’interior del recinte, la 

Direcció del museu, d’acord amb la legislació general vigent i amb les normatives 

municipals de l’Ajuntament de Barcelona, ha establert un seguit de normes bàsiques 

que s’han de tenir en compte durant la visita. 

 

Condicions de la visita 

 L’accés a l’equipament requereix disposar d’una entrada que s’ha de mostrar al 

personal de control d’accés. 

 L’adquisició de l’entrada comporta l’acceptació íntegra de la normativa de 

l’equipament. 

 Els preus d’entrada, així com les condicions d’exempcions o bonificacions són 

els establerts per l’Institut de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona i consten en 

un lloc visible de l’espai d’acollida de públic i al web de l’equipament. 

 Els beneficiaris de bonificacions o exempcions en el preu de l’entrada han de 

presentar a la taquilla l’acreditació oficial corresponent, vàlida i autoritzada. En 

cas contrari, es paga la tarifa sencera. 

 L’equipament dona entrada preferent a les persones amb mobilitat reduïda i 

als seus acompanyants en les cues d’accés a l’equipament. 

 Els menors de 14 anys no poden accedir sols a l’equipament, han d’estar 

acompanyats d’un adult durant la visita. 

 Les entrades es poden comprar fins a 30 minuts abans del tancament de 

l’equipament. 

 Els visitants han d’atendre, en tot moment, les instruccions del personal de 

l’equipament.  

 A les sales no es pot córrer ni cridar per evitar accidents i per no molestar la 

resta de visitants. 

 Amb la finalitat de protegir i conservar el patrimoni, no està permès tocar els 

objectes en exhibició i cal mantenir la distància de seguretat indicada. 

 No es pot circular per l’equipament amb cap sistema de mobilitat rodada, com 

ara bicicletes (que es poden aparcar a l’espai habilitat a aquest efecte), 

monopatins, patins o qualsevol altre enginy de transport elèctric (que s’han de 

deixar dins els armariets), excepte els que siguin necessaris per a les persones 

amb mobilitat reduïda. 

 En cas d’evacuació, cal seguir les instruccions del personal de l’equipament. 

 L’edifici disposa d’un aparell desfibril·lador. En cas de necessitat, cal dirigir-se al 

personal d’informació. 



 Els telèfons mòbils han d’estar en silenci i cal mantenir un to de veu moderat. 

 S’ha d’anar vestit, d’acord amb l’article 74 bis de l’Ordenança municipal de la 

convivència. 

 No es pot accedir a l’equipament amb la cara tapada.  

 No es pot circular per l’equipament sense calçat. 

 No està autoritzada l’entrada d’animals. Aquesta norma no és aplicable a 

persones, públic o treballadors que, per a la seva mobilitat, depenen de l’ajuda 

d’un gos d’assistència. 

 No està permès fumar als espais tancats de l’equipament (tabac o altres 

sistemes electrònics). 

 No està permès asseure’s a terra a les sales d’exposicions. 

 No està permès fer fotografies amb flaix a les sales d’exposicions. L’ús de 

trípodes o equips professionals s’ha d’autoritzar expressament.  

 No està permesa la publicitat no autoritzada per la direcció de l’equipament.  

 No estan permeses activitats polítiques, qualsevol que sigui la seva forma de 

manifestació, així com apologia de grups violents. 

 

Materials i productes i activitats no autoritzades 

 Objectes considerats perillosos:  

o Armes de qualsevol tipus incloses les de defensa personal.  

o Accessoris de telefonia per fer fotografies tipus "pal selfie".  

o Pilotes i llanternes.  

o Envasos de vidre. 

o Equips de radiotransmissió.  

o Equips d’àudio sense auriculars.  

o Projectors de raig làser. 

o Xiulets, botzines, instruments musicals, etcètera.  

o Qualsevol material que pugui generar alarma entre els visitants de 

l’equipament i qualsevol objecte que el personal de seguretat consideri 

que pot ser un risc per a les obres o les persones. 

 Motxilles, maletes, bosses i paquets de dimensions superiors a 40 x 40. 

 Cadires plegables o bastons cadira (excepte autorització prèvia excepcional). 

 No es permet la introducció a l’equipament de les substàncies següents: 

o Drogues il·legals  

o Productes tòxics  

o Productes inflamables  

 No es permet el consum a les sales d’exposicions de les substàncies següents: 

o Menjars i begudes de qualsevol tipus  



 

Armariets de consigna 

 L’equipament disposa d’armariets d’us gratuït per guardar-hi objectes 

personals com roba d’abric, bosses i   i objectes que, a causa de la seva mida o 

per motius de seguretat, no poden introduir-se a les sales. 

 Tots els objectes dipositats als armariets s’han de retirar abans que es tanqui 

l’equipament. 

 L’equipament no es fa responsable dels objectes dipositats als armariets. 

 Els objectes que no es retirin dels armariets quan es tanqui l’equipament es 

consideren objectes perduts.  

 

Grups 

 Els acompanyants dels grups són responsables de tots els membres del grup. 

 Tots els grups han d’accedir al museu amb reserva  prèvia que, en cas de no 

haver estat formalitzada amb anterioritat, s’ha de fer en el moment d’arribar al 

museu. 

 En cas de fer una visita supeditada a un horari concret, el grup ha de respectar 

l’horari fixat; el retard de l’arribada del grup pot afectar i modificar el 

desenvolupament de l’activitat si el personal encarregat de la gestió de 

l’activitat ho considera oportú. Igualment, el grup ha d’arribar amb temps 

d’antelació suficient per poder fer els tràmits previs a la visita. 

 El nombre d’integrants per grup és de com a mínim 10 persones, 

l’acompanyant inclòs. 

 

Bicicletes 

 Resta estrictament prohibida la circulació amb bicicleta per l’equipament, tot i 

que es pot dur (descavalcada) per tot l’espai, a excepció de les sales 

d’exposicions i altres dependències interiors. 

 Cal garantir la seguretat de la resta d’usuaris de l’equipament en tot moment. 

 Es recomana estacionar-la a l’aparcament interior destinat a aquest efecte, tot i 

que l’equipament no se’n fa responsable. 

 


