Annex 4 Tarifes preus al Públic 2020

TARIFES EXPOSICIONS 2020
TICKET

TARIFA

Entrada a tot el Museu

11 €

Entrada reduïda

8,8 €

Entrada reduïda convenis locals

5,5 € - 8,8 €

Entrada gratuïta

0€

Articket

35 €

Entrada gratuïta
Amics del MACBA (Passi, Família, Amic), menors de 14 anys, persones amb carnet de família nombrosa o monoparental, targeta
rosa, persones en situació d'atur, persones amb discapacitat acreditada més acompanyant, professors amb l’acreditació de la
Generalitat de Catalunya, periodistes amb carnet nacional o internacional (CIP) de la Federació de Periodistes (FIP) o que prèviament
hagin contactat amb el departament de Premsa del MACBA (press@macba.cat), estudiants de les facultats universitàries amb
conveni amb el MACBA: Universitat de Barcelona (Belles Arts, Geografia i Història, i Filologia); Facultat de Ciències de la
Comunicació i Relacions Internacionals de la Blanquerna; Universitat Pompeu Fabra (Facultat d'Humanitats), Universitat Autònoma de
Barcelona (Facultat de Filosofia i Lletres) i Universitat Internacional de Catalunya (Escola d'Humanitats). I estudiants de batxillerat
artístic
Socis de PAAC i AVER, membres de l'ICOM i el CIMAM, de l'AICA i de l'ACCA, d'APROPA, de l'ABE, membres de l'APME, Amics
dels Museus de Catalunya i Guies Turístics Oficials.
Membres de col·lectius amb els quals s’han establert acords de gratuïtat: Art Barcelona, Associació de Galeristes de Barcelona,
Cercle Artístic Sant Lluc, ETSAB, UIC, Sotheby's, Whitney Museum, CAPC, Deutsche Bank ArtCard, Guggenheim Art Pass, Museu
Serralves, Talking Galleries, IAC, Loop, COLBACAT, Escola Joso, ArsLibris, Gallery Weekend, Cinesa, Quadern Cultura, Amics de
Casa Amèrica Catalunya, Fundació Claror.
Membres de la Fundació MACBA i acords d'aquesta entitat amb altres col·lectius (La Vanguardia) i empreses patrocinadores.
Grups d'educació adults, grup escolars, esplais.
El Gerent podrà autoritzar visites gratuites a hores convingudes per grups provinents d'associacions i entitats sense ànim de lucre que
reuneixin els següents requisits: estiguin vinculades al territori proper al museu, desenvolupin tasques amb especial atenció per la
inclusió social, de temàtica afí a les especialitats del museu, de caràcter cultural. Se n'haurà de donar compte al Consell General del
Consorci.
Entrada reduïda (5,5€- 8,8€)
Estudiants, més grans de 65 anys sense targeta rosa, professors sense l'acreditació de la Generalitat de Catalunya, grups superiors a
15 persones i acords amb diferents touroperadors (Touristcheck, Barcelona City Tour, BCN Pass, IVenture i Bus Turístic).
Carnet Jove, carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals, Gestor Cultural APGCC, Club TR3SC, socis i amics d'APdC, amics i
associats ACVIC
Membres de col·lectius amb els quals s’han establert acords de col·laboració: FNAC, RACC, FAD, Ateneu Barcelonès, Òmnium
Cultural, Zoo Club.
La Fundació MACBA i acords d'aquesta entitat amb altres col·lectius (Fundació RACC, Fundació Esteve, Fundació Cuatrecases,
Fundació Gas Natural).
El Gerent podrà autoritzar l'aplicació de descomptes per incentivar la afluència de sectors de públic específic i n'haurà de donar
compte al Consell General del Consorci
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TARIFES ACTIVITATS 2020
ACTIVITAT

TARIFA MAXIMA

MACBA en família

3€

MACBA en família reduïda

2€

Activitats per grups a sales

80 €

Habitació 1418

0€

Conferencies

0 € - 5 € - 15 €- 20 €*

Cursos, seminaris i tallers

0 € - 3 €- 5 € - 15 €- 20 €*

* Possibilitat de variacions
Entrada gratuïta o reduïda segons activitat per a beneficiaris de la Targeta Rosa, persones en situació d'atur, més grans de 65 anys,
estudiants.
Descomptes i gratuïtat activitats
Gratuïtat o descompte per als beneficiaris de la Targeta Rosa: s'aplicarà en
funció de com es determini per a cada activitat. Caldrà acreditar la condició
adduïda presentant la Tarjeta a la recepció del museu/punt de venda.

100%-50%

Gratuïtat o descompte per a les persones en situació d'atur: s'aplicarà en
funció de com es determini per a cada activitat. Caldrà acreditar la condició
adduïda a la recepció del museu/punt de venda. Certificat original emès pel
SEPE o pel SOC i DNI.

100%-50%

Descompte a més grans de 65 anys: caldrà acreditar la condició adduïda a la
recepció del museu/punt de venda.

50%

Descompte a estudiants: caldrà acreditar la condició adduïda a la recepció del
museu/punt de venda.

50%

TARIFES AMICS 2020
MODALITAT

TARIFA

AMIC EXPO

18 €

AMIC FAMILIA

35 €

AMIC MACBA
Descompte de 15% en preu AMIC MACBA: ACORDS*,> 65 ANYS, ESTUDIANTS, PROFESSORS,
PROFESSIONALS SECTOR

50 €

AMIC DUO

75 €
200 €

AMIC COL.LECCIÓ

de 1.000 a 3.000 €

AMIC EMPRESA
* Acords amb entitats per la promoció de la cultura

El Gerent podrà autoritzar la reducció de preus a determinats col.lectius per incentivar l'afluència de públic i n'ahurà de donar compte
al Consell General del Consorci
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TARIFES LLOGUERS ESPAIS MACBA 2020
TARIFA NORMAL

TARIFA REDUÏDA

TARIFA
COL·LABORADORS

Despeses que inclou

ATRI (tots els dies excepte dimarts no festiu)

6.900 €

4.830 €

4.140 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

ATRI (dimarts no festiu)

7.900 €

5.530 €

4.740 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

PODI "OTEIZA"

2.000 €

1.400 €

1.200 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

TARIFA COMBINADA ATRI + PODI (tot els dies excepte
dimarts no festiu)

7.900 €

5.530 €

4.740 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

TARIFA COMBINADA ATRI + PODI (dimarts no festiu)

8.900 €

6.230 €

5.340 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

TERRASSA MEIER en exclusiva

2.400 €

1.680 €

1.440 €

no s'inclouen despeses

TERRASSA MEIER en horari de Museu

1.200 €

840 €

720 €

no s'inclouen despeses

600 €

420 €

360 €

ESPAI

TERRASSA MEIER com a espai addicional

no s'inclouen despeses
seguretat, neteja, equipament
tènic, regidoria i tècnic (8h);
seguretat, neteja, equipament
tènic, regidoria i tècnic (5h);

AUDITORI MEIER (jornada completa)

2.800 €

2.240 €

1.960 €

AUDITORI MEIER (mitja jornada)

2.000 €

1.600 €

1.400 €

800 €

640 €

560 €

no s'inclouen despeses

1.000 €

800 €

700 €

no s'inclouen despeses

800 €

640 €

560 €

no s'inclouen despeses

SALA ADDICIONAL EDIFICI MEIER

1.000 €

700 €

600 €

seguretat, regidoria i neteja (6h)

CAPELLA

6.900 €

4.830 €

4.140 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

CAPELLA + FÒRUM

7.600 €

5.320 €

4.560 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

CAPELLA (a partir de les 15h)

5.600 €

3.920 €

3.360 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

CAPELLA + FÒRUM (a partir de les 15h)

6.900 €

4.830 €

4.140 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

FÒRUM CONVENT

2.000 €

1.400 €

1.200 €

seguretat, neteja i regidoria (6h)

TERRASSA CONVENT (fins 22h)

1.500 €

1.050 €

900 €

seguretat i neteja (6h)

SALA D'EXPOSICIONS O SALA GRAN

4.800 €

3.360 €

2.880 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

SALA D'EXPOSICIONS o GRAN + TERRASSA

5.400 €

3.780 €

3.240 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

AUDITORI CONVENT (jornada completa)

2.000 €

1.600 €

1.400 €

AUDITORI CONVENT (1/2 jornada)

1.600 €

1.280 €

1.120 €

14.000 €

9.800 €

8.400 €

seguretat, neteja i regidoria (8h)

SALA DE REUNIONS (SANTIAGO MARCO)

500 €

400 €

350 €

no s'inclouen despeses

SALA DE REUNIONS (GUINOVART)

600 €

480 €

420 €

no s'inclouen despeses

AULA 0
AULA 0 + ESPAI EXTERIOR
SALA DE JUNTES

PACK CONVENT DELS ÀNGELS (Capella + Forum +
Sala Expos + Terrassa + Auditori)

seguretat, neteja, equipament
tènic, regidoria i tècnic (8h);
seguretat, neteja, equipament
tènic, regidoria i tècnic (5h);

"VISITES A LA CARTA" per a col·lectius especials

de 400€ a 2.400€*

seguretat i neteja

SESSIÓ RODATGE int./ext. (espais no expositius)

de 5.000€ a 8.000€*

no s'inclouen despeses

SESSIÓ RODATGE EXTERIOR

de 2.500€ a 5.000€*

no s'inclouen despeses

SESSIÓ FOTOGRÀFICA REDUÏDA int./ext.
(de dilluns a divendres de 6h a 11h i excepte dimarts)

1.200 €

no s'inclouen despeses

SESSIÓ FOTOGRÀFICA REDUÏDA int./ext. en dimarts o
festiu)

2.500 €

no s'inclouen despeses

500 €

no s'inclouen despeses

Personalitzar cub vidre

*Dependrà de les característiques de la sol·licitud i el preu final serà aprovat pel Gerent
Dia muntatge:

50% de descompte sobre la TARIFA NORMAL dels espais llogats (despeses excloses)

Tarifa reduïda:

Entitats sense afany de lucre

Tarifa col·laboradors:

Entitats consorciades
Empreses patrocinadores

Tarifa Gratuïta:

Per conveni, amb empreses patrocinadores del MACBA i de la Fundació MACBA

Descomptes

Es podrà aplicar un descompte fins a 15% per raons comercials amb l'objectiu de promoure el lloguer dels espais en moments de
baixa ocupació, l'aplicació del qual serà autoritzada pel Gerent. De forma excepcional el Gerent podrà autoritzar la gratuïtat del
lloguer sempre que dita mesura comporti la promoció del MACBA i de les seves activitats. De l'aplicació d’ambdós mesures se
n'haurà de donar compte al Consell General del Consorci
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TARIFES CESSIÓ IMATGES I PRÈSTEC OBRES 2019
CONCEPTE

TARIFA
100 €/obra. 60 € a
partir de la segona
obra

Lloguer imatges d'obres de la Col.lecció

60€ /petició fins 10
imatges, cada 10
imatges 60€
addicionals

Lloguer d'imatges de documents de l'Arxiu
Lloguer d'imatges de la Col.lecció i de documents de l'Arxiu exclusivament amb finalitats
d'investigació, sense difusió pública

0€

Lloguer d'imatges de la Col.lecció i de documents de l'Arxiu a institucions amb Conveni de
col.laboració, membres del Consorci o dipositants

0€

Gestió drets d'autor de determinats fons (gestió que s'ha delegat específicament al MACBA) (1)
Gestió drets d'autor de determinats fons (gestió que s'ha delegat específicament al MACBA)
exclusivament reproduccions en baixa resolució per a usos d'investigació
Digitalització imatges

75€-600€ (veure
detall 4.1.)
0€
12€-15€/unitat *
30€/ cada 10
imatges

Gestió de positivat analògic
Préstec obra d'art **(àmbit nacional), primera obra

200 €

Préstec obra d'art **(àmbit nacional), a partir de la segona obra

125 €

Préstec obra d'art **(àmbit internacional), primera obra

250 €

Préstec obra d'art **(àmbit internacional), a partir de la segona obra

150 €

Préstec obra d'art: instal.lació

900 €

Préstec d'obra d'art nova seu d'itinerància

50 €

Préstec d'obra d'art fora de termini (més tard de 6 mesos abans de la inauguració), primera obra

500 €

Préstec d'obra d'art fora de termini (més tard de 6 mesos abans de la inauguració), a partir de la
segona obra
Préstec d'obra d'art (àmbit internacional) anul·lat per part del sol·licitant (més tard de 2 mesos
abans de la inauguració). Cost derivat de les feines ja executades.

312,5 €
50% cost préstec

Correus: dia laborable

151,93 €

Correus: dia festiu

200,25 €

Correus: dia viatge

74,70 €

Préstec d'obra d'art institucions amb conveni de col.laboració, membres del Consorci o
dipositants

0€

Audiovisual, primera còpia d'exhibició

150 €

Audiovisual, segones còpies d'exhibició

100 €

Arxiu, primer document prestat

75 €

Arxiu, a partir del segon document prestat

20 €

Arxiu, préstec de documents a institucions amb conveni de col·laboració, membres del Consorci
o dipositants

0€

Arxiu, màxim import a facturar documents

3.100 €

* En determinats casos, el preu pot ser superior, en funció del cost de la digitalització
** Excepte instal.lació i obra audiovisual

De forma excepcional el Gerent podrà autoritzar la gratuïtat o la reducció de preus de la cessió d'imatges i els
prestecs d'obra, sempre que dita mesura comporti un benefici pel MACBA. De l'aplicació d’aquesta mesura se
n'haurà de donar compte al Consell General del Consorci
En el cas dels dipositants de determinats fons que han delegat específicament al MACBA la gestió dels drets
d'autor, podran autoritzar la gratuïtat o la reducció de preus de la cessió d'imatges, sempre que dita mesura comporti
un benefici pel MACBA i per a la difusió del fons.
(1)
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TARIFES SERVEI REPROGRAFIA I OBTENCIÓ DE DOCUMENTS 2020
CONCEPTE

TARIFA

Reprografia. Còpia blanc i negre A4

0,083 €

Reprografia. Còpia blanc i negre A3

0,165 €

Reprografia. Còpia color A4

0,248 €

Reprografia. Còpia color A3

0,496 €

Reprografia. Impressió blanc i negre A4

0,083 €

Reprografia. Impressió blanc i negre A3

0,165 €

Reprografia. Impressió color A4

0,248 €

Reprografia. Impressió color A3

0,496 €

Reprografia. Document escanejat A4

0,041 €

Obtenció llibres de biblioteques CSUC (preu per ítem)*

6,611 €

Obtenció llibres de biblioteques Espanya (preu per ítem)

9,920 €

Obtenció llibres de biblioteques Europa (preu per ítem)

19,836 €

Obtenció llibres de biblioteques fora Europa (preu per ítem)

39,670 €

Obtenció fotocòpies biblioteques CSUC (preu per còpia)

0,115 €

Obtenció fotocòpies biblioteques externes no CSUC (preu fins a 40 còpies +
1,240 € cada 10 còpies addicionals)

6,198 €

*Servei gratuït per als estudiants del Programa d'Estudis Independents

Tarifa reduïda reprografia: 50% de descompte per als alumnes del Programa d'Estudis
Independents i per als participants del Programa de Suport a la Investigació
Tarifa reduïda obtenció de documents: 50% de descompte per als alumnes del Programa
d'Estudis Independents

PROGRAMA D'ESTUDIS INDEPENDENT (PEI)
ACTIVITAT
Curs complet (500 hores lectives)- durada 15 mesos

TARIFA
3.000 €
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4.1. Gestió drets d'autor de determinats fons (gestió que s'ha delegat específicament al
MACBA)
1.
PRODUCTES EDITORIALS
Interior de llibre
Portada de llibre
Interior i portada
Contraportada

120 €
300 €
325 €
200 €

* Els drets adquirits són vàlids per a una única edició. Edicions i reimpressions posteriors requeriran pagaments addicionals.
2.

PREMSA (DIARIS, REVISTES, ETC.)

Interior
Interior doble pàgina
Portada
3.

75 €
100 €
200 €

TELEVISIÓ/CINEMA
TV local

Programes culturals , d’actualitat, debats i documentals
Concursos i altres
4.

75 €
150 €

MULTIMÈDIA (CD, DVD, PRESENTACIONS MULTIMÈDIA)

Interior
Pantalla d’inici
Fons de pantalla
Menú d’opcions
Portada CD/DVD (estoig o caixa)
5.
INTERNET
Web ús no publicitari
Web ús publicitari
Campanyes publicitàries
Web col·leccions museus

6.

90 €
240 €
175 €
175 €
240 €

100€/any
400€/any
A convenir
Compromís de dos anys fent descompte del 40% el segon any.
A partir del tercer any, gratuït

EXPOSICIONS I CATÀLEGS RELACIONATS

Exposicions
Invitació exposicions i material difusió
Catàlegs relacionats
Reportatge audiovisual exposició
Postals exposicions (marxandatge)
7.

100 €
150 €
75 €
75 €
A convenir

PUBLICITAT, PAPERERIA I ALTRES USOS

Felicitacions d’empresa
Targetes i flyers comercials
8.

TV autonòmicaTV nacional
120 €
180 €
240 €
320 €

300 €
600 €

INVESTIGACIÓ

Queden exemptes de pagament les reproduccions en baixa resolució per a usos d’investigació.
9.

SUPLEMENTS I DESCOMPTES

×
Reproducció de fulls de contacte: 20% de suplement.
×
Descomptes:
1 unitat ―—―› 5 unitats
6 unitats ―—―› 10 unitats
11 unitats ―—―› 20 unitats
21 unitats ―—―› ∞

0%
-20%
-30%
-40%

10. ALTRES
En el cas que algun dels usos anteriors estigui delegat a una entitat de gestió de drets per voluntat dels detentors dels drets, s'aplicarà
la tarifa oficial de l'esmentada entitat per a aquell ús.
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