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En aquest mateix epígraf B.1. Espais patrimonials, es proposa afegir una especificació pel que 
, per tal de clarificar que 

la cessió només podrà . 

 

Així, on ara diu: 

 

 

Es proposa dir: 

 

 

 

Continuant amb el mateix epígraf B.1. Espais patrimonials, es proposa esmenar la 
nomenclatura dels espais de l Disseny Hub Barcelona, segons indicacions del 
propi Museu del Disseny. Tanmateix, es proposa puntualitzar la possible ampliació de la cessió 

de cobrament. Igualm -se més enllà 
 

 

 

 57 500  425  325 
Pati de Vil·la Joana 560 1.500 900 750 

 
Museu Frederic Marès 

Pati Verger 721 4.304  3.648  2.795  

 
Museu Frederic Marès 

Pati Verger 721 4.304  3.648  2.795  

La cessió 
únicament es podrà realitzar fora 
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B.5. Gratuïtat 

incloure els nous espais oferts a MUHBA-
proposa esmenar la nomenclatura dels espais del Disseny Hub Barcelona, en coherència amb 

 

 

Així, on ara diu: 

 

B.5. Gratuïtat         
 

a) Verger del Museu Frederic Marès, 

, sales polivalents i espais exteriors 
(espai F) i 

Etnològic i de Cultures del Món (seu Montjuïc i seu Montcada), sala 
Moragues i sala Castellví del Bo
Edifici Annex del Born CCM respectivament, podran ser cedits de manera 
gratuïta amb exempció de la taxa, com a màxim un cop al mes cadascun 

a 
culturals, cíviques, educatives, científiques, sanitàries, esportives, 

anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives relacionades amb llurs 
s seus estatuts i, preferentment,  

sempre que siguin obertes al públic. Les entitats beneficiàries de la gratuïtat 
 les despeses de subministraments, 

espai. 

 

Es proposa dir: 

 

B.5. Gratuïtat         
 

a) -
Vil·la Joana, 
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òric de la Ciutat de 
Barcelona, 

espais D + E) del 
 

Montjuïc i seu Montcada), sala Moragues i sala Castellví del Born Centre de 

podran ser cedits de manera gratuïta amb exempció de la taxa, com a 

 medi 
ambient i altres anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives 

i, preferentment,  sempre que siguin obertes al públic. Les entitats 
beneficiàries de la gratuïtat de la  les despeses 
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