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Proposta d'actualització

Ordenança fijcal núm. 3.13 - TA,\ES PER SERVETS CULTURAT.S

Les propostes que es recullen en aquesta revisió de les taxes per serveis culturals relacionades a

l'Ordenança Fiscal 3.13 vígent, aprovada l'any 2015, responen a'diferents motivacions derivades

de nous serveis i promocions ciutadanes impulsades pel propiAjuntament, o a dlaltres
iníciatives d'interès cultural i patrimonial de major abast que la pr:òpia ciutat de Barcelona.

També s'han tingut en compte situacions que afecten una part de la població i que poden ser
motiu de bonificació en l'accés als equipaments museístics.

Alguns dels centres inaugurats o reoberts des de l'any 2015 (MUHBA Domus Avinyó, El Call,

Vil'la Joana, Fabra'i Coats Sala de Calderes, Oliva Artés) s'incorporen a l'oferta inclosa a

l'entrada.general del museu i amb preu específic per a cadascun. El preu d'entrada general a

aquests nous, o renovats, equipaments és de 2 €, i la tarifa reduïda d' l-,5 €. Pel que fa als nous
centres MUHBA Tuió de la Rovira i MUHBA Casa de l'Aigua, es proposa l'entrada gratutta,

En concret es preposa aplicar les següents modificacions:

Art.4t. Quota.

Pel que fa al Grup An s'incorporen les seus del MUHBA amb les seigüents taxes:

o Entrada MUHBA Domus Avinyó

r Entrada MUHBA El Call Centre d'lnterpretació
o Entrada MUHBA Vil'la Joana (Casa Verdaguer)

de la Ctra. de l'Església, L04 Vallvidrera

r Entrada MUHBA Fabra i Coats (inclou

Sala de Calderes del C, Sant Adrià, 20)

r Entrada MUHBA Oliva Artés del

C. Espronceda,L44

2 € normal 1-,5 € reduida

2€normal , I,5 €reduida

2 € normal

2 € normal

1,5 € reduïda

1,5 € reduïda

2 € normal 1,5 € reduïda
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1r, á) Amb caràctergeneral gaudiran dlentrada gratuita:

.o En general tots els museus faran portesobertes durant la Nit dels Museus que se

celebrarà de les L9,00 a la L de la matinada de la nit del dissabte més propera al 18 de

malg,

r De manera particular, els museus podran fer jornada de portes obertes coincídínt amb

la lornada Europea del Patrimoni que impulsa anualment el Consell d'Europa en

col.laboració amb la Unió Europea.

o Els museus disposaran d'invitacions per a atendre necessitats de protocol i relacions

públicues. Donarpn accés al centre i les seves exposicions temporals; Seran donades

sota control de la direcció del centre i no podran ser usades com a recurs per a

. campanyes de promoció

1r. b) Amb caràcter personal, gaudiran d'entrada Fratuita:

a, [.,.] els acompanyants de persones amb targeta acreditativa de discapacitat

reconegúda i que requereixi el concurs de tercera.persona,

o Els adults acompanyants dels infants beneficiaris del "Quadern Cultura". Un adult per

cada infant,

.. Els donants de patrimoni degudament acreditats tindran accés gratult al museu al que

. hagin formalitzat la donació.

o Els membres de les associacíbns o agrupacions d'amics dels museus integrants de ia

Xarxa de Museus d'Art de Catalunya i de la Fundació Amics del M.NAC, degudament

acreditats, gaudiran d'entrada gratuïta al Museu Frederic Marès.

2n. En elcas de lesquantitats referides a les entrades de museus, gaudiran d'entrada reduida:

e Els posseïdors del carnet del Centre de Documentacib del Museu del Disseny gaudiran

d'entrada redutda a l'esmentat Museu.

e 
, L'adquisició del catàleg de l'expoiició donarà dret a dues entrades reduides.

r Els grups de 10 o més persones.

Di ra de Recurs

Vist i Plau

Gerent Adjunta
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