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GRUP IX 
 
 

 
PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I CESSIÓ D’ESPAIS  DELS MUSEUS 

MUNICIPALS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
ARTICLE 1r. OBJECTE  
 
A l’empara del que estableix l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fixen les 
contraprestacions pecuniàries per a la prestació de serveis i cessió d’espais dels Museus de 
Sant Cugat.  
 
La cessió de sales o espais dels equipaments culturals municipals s’autoritzarà sempre que 
l’activitat ho justifiqui i en les condicions que preveu la normativa corresponent, a: 
 

 Les entitats o associacions registrades al Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i/o al Registre d’Associacions i Entitats de la 
Generalitat de  Catalunya, que demostrin tenir una activitat sociocultural en vigència. 

 

 Les institucions, organismes, empreses, formacions polítiques o persones físiques que 
ho demanin, sempre que les activitats a realitzar i les condicions s’ajustin a les 
previstes a la normativa de cessió de sales de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 
 
ARTICLE 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT  
 
 
La condició prèvia indispensable per a la cessió d’espais és el pagament dels preus públics 
establerts. Estaran sotmesos al pagament d’aquests preus públics, en concepte de 
contribuents, les persones físiques o jurídiques que efectuïn la corresponent sol·licitud. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no es farà càrrec de les despeses extraordinàries 
ocasionades pel muntatge i la realització dels actes programats ni de les despeses de 
consergeria, neteja o altres. S’entén que aquestes aniran a càrrec de l’entitat, la institució o 
l’empresa responsable de les activitats. 
 
 
ARTICLE 3r. QUANTIA (Tots els preus s’indiquen amb IVA inclòs) 
 
MUSEUS DE SANT CUGAT   
 
3.1.-Tarifes d'accés 
 
L’accés als  Museus de Sant Cugat és gratuït per a totes les persones 
 
3.2.- Cicles de conferències 
 
La participació als cicles de conferències dels Museus de Sant Cugat és gratuïta per a totes les 
persones 
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3.3 Visites educatives 
 

activitats d'1 hora de durada 56.10€ 

activitats d'1,5 hores de durada 71.40€ 

activitats de 2 hores de durada 85,70€ 

activitats de 2,5 hores de durada 93.85€ 

activitats de 3 hores de durada 99.95€ 

suplement nocturnitat 16.30€ 

suplement visites en altres idiomes (francès i anglès) 16.30€ 

 
Els preus públics d’aquest apartat seran vigents fins al 30 de juny de 2017 
 
3.4. Activitats d'educació en el lleure incloses a la programació del Museu 
 
Les activitats del Museus incloses dins les programacions d’activitats ofertes pels Museus són 
gratuïtes. 
 
3.5. Serveis d’activitats d’educació en el lleure no programades pel Museu 
(preu per sessió per un màxim de 60 persones per grup) 
 

Espectacles “El llibre de les bèsties” i “les bèsties del Claustre de Sant Cugat”  232,61 € 

Espectacle “Xalem…!!! Llegendes de joglars i trobadors  319,45 € 

Espectacle “Llegendària. Sessió de llegendes” 200,00 € 

Espectacle infantil “La cuca de llum viatja al passat de Sant Cugat” 190,00 € 

Espectacle “La veritable història d’en Joan i la Marieta”, sessió de contes   48,40 € 

Visita teatralitzada: “Deixeu parlar els capitells”  180,00 € 

 
 
3.6. Tallers de formació artística 
 
Tallers dels Museus adreçats a públic adult iniciat en la creació i/o interessat en el 
desenvolupament d’activitats d’aprenentatge tècnic i formació artística amb guia de professorat 
especialitzat: 400 € per a la totalitat del curs (3 hores setmanals. Període: octubre a juny, 
ambdós  inclosos) 
 
 
3.7.-Publicacions del Museu de Sant Cugat  
Preu de venda al públic de catàlegs editats pel Museu  
 

classe A 30.00€ 

classe B 20.00€ 

classe C 10.00€ 

classe D   5.00€ 

 
 
 
3.8.-Lloguer d'espais Monestir i del Celler Modernista  
 
 
Preu per activitat/dia amb caràcter general (*) 
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Claustre   1.550,00 € 

Sala Capitular 1.550,00 € 

Claustre més Sala Capitular 3.000 € 

Galeries nord claustre superior 2.070,00 € 

Sala conferències 725,00 € 

Tallers didàctics 725,00 € 

Claustró 1.035,00 € 

Celler Cooperatiu 1.550,00 € 

 
 
 
(*) Actes culturals i activitats organitzades per les Administracions públiques, Entitats i 
Institucions sense afany de lucre: 50% descompte sobre els preus establerts amb caràcter 
general.  
 
(*)Per a les Entitats socioculturals amb seu i desenvolupament bàsic i principal de la seva 
activitat a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, 67,00 € /hora (IVA inclòs) per a tots els espais .  
 
(*) Accions puntuals de caire cultural o artístic, destinades a la filmació d’una producció de 
promoció d’artistes debutants o poc coneguts comercialment, o bé a una sessió fotogràfica de 
les mateixes característiques, 36,00 €/hora per a tots els espais, amb un màxim de 2 hores 
d’ocupació dels espais.  
 
(*) Filmacions o sessions fotogràfiques com a treball vinculat als estudis de caire professional 
en aquest àmbit (cicles formatius, formació professional, diplomatures i graus universitaris), 
gratuït per a tots els espais, amb un màxim de 2 hores d’ocupació dels espais. 
 
(*) Filmacions destinades a emissions de mitjans audiovisuals de titularitat pública en què 
l’acció es desenvolupi explícitament al Monestir o al Celler Modernista i no pas fent servir els 
espais com a escenaris simulant altres localitzacions, gratuït per a tots els espais. 
 
(*) Activitats educatives desenvolupades per centres educatius reglats de qualsevol nivell, 
gratuït per a tots els espais. 
 
 
El preu públic inclou, en tots els casos:  
 
• l’ús de la megafonia pròpia del Museu,  
• les infraestructures pròpies del Museu 
 
 La utilització d’elements i infraestructures suplementàries que no siguin de propietat municipal 
s’hauran d’aportar per l’entitat, que n’assumirà el cost. Tant la instal·lació com el seu ús dins 
dels equipaments municipals hauran de ser prèviament autoritzats per la direcció dels Museus. 
 
Aniran a càrrec de l’usuari les despeses extraordinàries en concepte de: 
 
•  cost de personal del Museu (fora d’horari habitual d’obertura i personal addicional necessari    
   per al desenvolupament de l’activitat) 
 
•  servei de neteja especial  

  
 
3.9.-Reportatges fotogràfics nupcials al Claustre del Monestir  
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Reportatges fotogràfics nupcials (dins de l'horari d'obertura del Museu): nuvis i fotògraf, accés 
gratuït  
 
Reportatges fotogràfics nupcials (fora de l'horari d'obertura del Museu): accés limitat als nuvis i 
fotògraf 36,00 € IVA amb un màxim d’una hora d’ocupació de l’espai 
 
TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  
 
3.10. Visites guiades incloses dins la programació municipal 
 
(Preu per persona i visita. Exempt d’IVA) 
 
 

Visita guiada diürna 8,00 € 

Visita guiada nocturna 15,00 € 

Infants menors de 7 anys Gratuït 

Visita guiada d’una hora de durada 5,00 € 

 
 
3.11 Servei de visites guiades fora de l’horari habitual del Museu 
 
 (Preu per visita i grup segons s’indica. Exempt d’IVA) 
 

Preu de sessió de visita per grup de fins a 30 persones 
-Cost mínim per sessió de visita 
-Fins un màxim de 4 grups de 30 persones per sessió de visita 

     496,00 € 

 
 
3.12 Guies (IVA inclòs) 
 
 

Servei de lloguer i descàrrega de l’àudio guia del Monestir.  
Preu per idioma 

4,00 €  
 

Àudio guia amb tarifa reduïda per aplicar als programes definits per Promoció 
de la ciutat - Preu per idioma 

2,00 € 

(*) Guia turística (català, castellà, anglès)   14,50 € 

 
 
(*) Prèvia presentació del talonari o boucher corresponent del talonari de descomptes de la 
ciutat 9,00 € 
 
 

3.13 Publicacions d’interès de la ciutat 
 
 

Llibre “Història de Sant Cugat”  21,00 € 

Llibre “L’art del S.XX a Sant Cugat”  21,10 € 

Llibre “La butlla-C. Mil·lenari”  10,55 € 

Llibre “Les Sagues de Sant Cugat”  17,45 € 

Llibre “Llegendes de Sant Cugat”  11,60 € 

Llibre “Parlen les dones”  21,10 € 

Llibre “Tresors de Sant Cugat”  31,65 € 
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3.14  Articles de la botiga del Museu  (IVA inclòs) 
  
 
 

Bossa de lli per mòbil  20,00 € 

Bosses TNT  3,25 € 

Capsa 3 imants de porcellana, finestres gòtiques del Monestir  18,00 € 

Capsa 4 imants de porcellana, Rosassa i Gall  del Monestir  20,00 € 

Capsa escut del monestir   2,00 € 

Cartells  2,35 € 

Cd Menutstir  3,30 € 

Cd Sardanes  3,30 € 

Ceres  5,45 € 

Clauer  2,35 € 

Clauer de plata oxidada campanar  96,40 € 

Clauer rosassa plata mate  82,05 € 

Cub màgic  6,90 € 

Fulard Casa Aymat  57,30 € 

Fulard Celler cooperatiu  64,90 € 

Fulard Monestir  64,90 € 

Imant gall  3,85 € 

Imant monestir inclòs 3,85 € 

Imant monjo  3,85 € 

Llibreta gran  4,40 € 

Llibreta mitjana  3,30 € 

Marcador copes d’argent  89,80 € 

Marcador copes llautó (or)  57,30 € 

Marcador copes xapat d’argent  62,60 € 

Pastel aquarel·la  1,45 € 

Penjoll mòbil llautó  8,65 € 

Penjoll rosassa plata mate  58,45 € 

Placa porcellana Plànol del Monestir 32,00 € 

Placa porcellana Rosassa del Monestir 25,00 € 

Postals unitat  1,10 € 

Punt de llibre alpaca calat campanar  19,00 € 

Punt de llibre alpaca calat pi Xandri  19,00 € 

Punt de llibre alpaca calat rosassa  24,95 € 

Punt de llibre d’argent 37,15 € 

Punt de llibre de llautó  24,50 € 

Punt de llibre pack de 6  2,20 € 

Punt de llibre rosassa d’argent calada  24,95 € 

Punt de llibre unitat  0,65 € 

Punt de llibre xapat d’argent  33,60 € 

Puzzle 20 peces  5,45 € 

Puzzle llapis  6,90 € 

Rajola del Monestir  125,45 € 

Rellotge llauna  7,15 € 

Samarreta museu  13,30 € 

Tasses  6,35 € 

Titelles de dit  7,60 € 

Titelles de mà  19,45 € 

Xancletes  6,50 € 

Xapa solapa unitat  0,65 € 
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Xapes pack 3  1,65 € 

Xapes pack 6  3,15 € 

 
 
 
DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades pel Ple municipal 
en sessió ordinària de 19 de desembre de 2016 i romandran en vigor mentre no s’acordi la 
seva derogació o modificació. 
 
 
EL SECRETARI GENERAL 

 


