
  

CONDICIONS EN EL PREU DE LES ENTRADES 

Qui té entrada reduïda? 

 Les persones de 16 a 29 anys 

 Les persones de 65 anys o més 

 Les persones aturades o posseïdores de la targeta rosa reduïda 

 Les famílies, amb un màxim de dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un d’ells sigui 
el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un membre menor de 
16 anys 

 Les persones amb carnet de família nombrosa 

 Les persones amb carnet de família monoparental 

 Les persones amb carnet de Biblioteques de Barcelona 

 Els grups de deu o més persones 

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

En tots aquests casos s’ha d’acreditar la condició que dóna dret a l’entrada. 

I gratuïta? 

 Menors de setze anys 

 Membres de l’International Council of Museums (ICOM) 

 Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya 

 Guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina 

 Els professors i professores d’ensenyament reglat 

 Les persones amb targeta rosa gratuïta 

 Periodistes 

 Les persones amb la targeta BCN Card 

 Si esteu registrats o registrades a “Gaudir Més” podreu accedir gratuïtament a les exposicions 
permanents del Museu de Ciències Naturals. 

 Les persones que disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb discapacitat, o 
els/les acompanyants de persones amb targeta acreditativa de discapacitat reconeguda i que 
requereixi el concurs de tercera persona. 

 Persones amb la targeta acreditativa de la discapacitat de la Generalitat 

 Adults acompanyants dels infants beneficiaris del “Quadern Cultura”. Un adult per cada infant. 

 Les persones donants de patrimoni degudament acreditades tindran accés gratuït al museu al que 
hagin formalitzat la donació. 

En tots aquests casos s’ha d’acreditar la condició. 

Promocions 

Concertació de visites gratuïtes en horaris convinguts per a: 

 Grups d’estudis durant un matí o una tarda lectius, prèvia petició per escrit al departament 
d’Activitats. 

 Grups provinents d’associacions i entitats sense ànim de lucre que reuneixin algun dels requisits 
següents: 

 Associacions i entitats vinculades al territori proper al Museu. 

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

 Associacions i entitats de caràcter educatiu de temàtica afí al  Museu. 

 Participants en congressos d’especial rellevància a Barcelona. 

Per als posseïdors/es de bitllet del Bus Turístic, un 20% de descompte en l’entrada normal: 

 Combinada Museu de Ciències Naturals – Jardí Botànic: 5,60 € 

 Jardí Botànic: 2,80 € 

http://lameva.barcelona.cat/barcelovers/ca/descomptes-i-accessos-gratuits

