
Agència Catalana del Patrimoni Cultural

TAULA DE TARIFES DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL
El Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, reunit els dies 10 de gener, 18 de juliol de 2014, 27 de 
març de 2015 i 28 de març de 2017, ha aprovat la següent taula de tarifes, aplicables d’acord amb els criteris que segueixen a 
continuació:

Normal Grups 15 o més Reduïda Reduïda especial
Museu d'Història de Catalunya 4,50 € 4,00 € 3,50 € 2,00 €
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 4,50 € 4,00 € 3,50 € 2,00 €
Museu d'Arqueologia de Catalunya (Barcelona) 5,50 € 4,00 € 4,50 € 3,00 €
Museu d'Arqueologia de Catalunya ( Girona) 4,50 € 4,00 € 3,50 € 2,00 €
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (i Necròpolis Paleocristiana) 4,50 € 4,00 € 3,50 € 2,00 €
Museu d'Art de Girona 4,50 € 4,00 € 3,50 € 2,00 €
Ciutat grega i romana d'Empúries 5,50 € 4,50 € 4,50 € 3,00 €
Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes 5,50 € 4,00 € 4,50 € 3,00 €
Reial Monestir de Santes Creus 5,50 € 4,00 € 4,50 € 3,00 €
Clot del Moro 4,50 € 4,00 € 3,50 € 2,00 €
Ciutat ibèrica d'Ullastret 4,00 € 3,00 € 3,00 € 2,00 €
Conjunt Monumental d'Olèrdola 3,50 € 3,00 € 2,50 € 1,50 €
Colònia Sedó 3,50 € 3,00 € 2,50 € 1,50 €
Castell de Cardona 3,50 € 3,00 € 2,50 € 1,50 €
Cartoixa d'Escaladei 3,50 € 3,00 € 2,50 € 1,50 €
Castell de Miravet 3,50 € 3,00 € 2,50 € 1,50 €
Castell de Claramunt 3,50 € 3,00 € 2,50 € 1,50 €
Antic Hospital de Santa Caterina 3,50 € 3,00 € 2,50 € 1,50 €
Vil·la romana de Centcelles 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €
Vil·la romana dels Munts 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €
Castell monestir d'Escornalbou 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €
Canònica de Santa Maria de Vilabertran 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €
Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €
Casa Museu Prat de la Riba 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €
Farga Palau de Ripoll 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €
Casa Museu Rafael Casanova 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 €
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a. Normal

b. Reduïda
Les persones de 65 anys o més
Les persones menors de 25 anys
Pensionistes
Famílies (2 adults i un nen o més)
Persones amb certificat de discapacitat. L’acompanyant del minusvàlid tindrà també tarifa reduïda si la targeta acreditativa de la 
discapacitat identifica que la persona necessita acompanyant.

c. Reduïda especial
Grups d’estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia en monuments i jaciments entre l’1 de juliol i el 31 d’agost. La resta de 
l’any continuarà sent entrada gratuïta.
Les persones posseïdores del carnet de família nombrosa o monoparental
Famílies que fan d’acollida d’un infant tutelat per la Generalitat de Catalunya

d. Grups no turístics
Grups no turístics de 15 o més persones. Si es tracta d’un grup on tots els membres tenen dret a entrada reduïda poden continuar
gaudint d’aquesta reducció.

e. Gratuïta
Les persones menors de 8 anys (a excepció del cas del MAC Barcelona on l’entrada serà gratuïta per a les persones menors de 16 
anys)
Les persones aturades
Les persones membres de l’ICOM (International Council of Museums) o de l’ICOMOS (International Council of Monuments)
degudament acreditats. 
Les persones membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (en el cas del MAC Barcelona també les persones membres de la 
Societat Catalana d’Arqueologia, membres de l’Arqueoxarxa, estudiants d’arqueologia i periodistes), degudament acreditats.
Les persones guies turístics professionals, degudament acreditats.
Les persones professores d’ensenyament reglat, degudament acreditades.
Grups d’estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia (amb excepció del mNACTEC).
Casos especials 
Es gaudirà d’entrada gratuïta (jornada de porta obertes) en tots els museus i monuments cinc dies a l’any a determinar anualment pel 
Consell d’Administració de l’ACPC i en funció de les particularitats de cada museu, monument o jaciment. 
Es gaudirà d’entrada gratuïta en tots els museus i monuments l’últim dimarts de cada mes entre els mesos d’octubre a juny, amb 
excepció del mNACTEC, on serà el primer diumenge de mes entre els mesos d’octubre a juny.
Els grups que contractin l’entrada a través d’empreses d’intermediació turística o similar gaudiran d’un descompte del 25% sobre la
tarifa que s’hagi d’aplicar. El o la guia o acompanyant autoritzat del grup estarà exempt de pagament d’entrada.
Es podran establir preus amb descomptes especials amb associacions d’interès cultural incloses en la Llei 2/93 específics 
Entitats de promoció cultural (Arqueotiquet, BCN Card, Carnet Jove, Club Super Tres, Club 3C, etc.), que es regiran per convenis.
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