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3.3. Preus públics per entrada per a visitar museus i
monuments municipals
Article 1
Esta normativa regula, a l’empara del que preveu l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els preus públics per entrada per a visitar els
museus i monuments municipals relacionats en l’annex II.
Article 2
Estan obligats a adquirir l’entrada els que visiten els museus i monuments municipals citats en
l’annex II.
Article 3
1. Els preus són els que figuren en l’annex I d’esta normativa.
2. La venda d’entrades es realitzarà en les taquilles dels museus i monuments. Així mateix, podrà ser
efectuada a través de sistemes telemàtics o altres canals en aquells museus que disposen d’este
servici, podent-se, si és el cas, incrementar el preu de l’entrada amb els gastos que esta gestió
ocasione.
3. L’accés als servicis complementaris dels museus, com ara biblioteca, centres de documentació,
botiga, cafeteria o altres de caràcter semblant, serà gratuït sense perjuí del degut control.
4. Amb caràcter general, l’accés a les exposicions temporals, activitats i la resta d’actes culturals
celebrats en els museus i monuments no eximirà del pagament de l’entrada al centre. No obstant
això, es podrà acordar la gratuïtat per a aquelles exposicions o activitats que així ho aconsellen.
Article 4. Mesures de foment i campanyes de promoció
La Junta de Govern Local podrà establir campanyes i acords de promoció, foment i visites als museus
i monuments, que podran comportar una reducció del preu de la visita i inclús la gratuïtat.
Article 5. Autoritzacions especials
Correspon a la Regidoria corresponent, a través del tècnic responsable del museu o persona en qui
delegue, autoritzar l’entrada gratuïta o amb preu reduït a les persones o empreses col·laboradores,
institucions, associacions o grups professionals en què concórreguen circumstàncies que així ho
aconsellen. També podrà autoritzar l’entrada gratuïta a les persones socialment vulnerables o col·lectius
en risc d’exclusió social.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la entrada en vigor d’esta normativa quedaran sense efecte les particulars que en
l’actualitat regulen els preus de museus o monuments inclosos en l’annex II.
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DISPOSICIÓ FINAL
Esta normativa, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de novembre de 2004, entrarà en
vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.

ANNEX I – TARIFES
1. Amb caràcter general el preu d’entrada individual és de 2 euros.
2. Tarifa reduïda. Preu: 1 euro.
Gaudiran de la tarifa reduïda:
Grups: es consideren com a tals els constituïts per deu o més persones.
Estudiants: s’inclouran en este grup tots els menors de 16 anys, així com tots aquells que es
troben cursant estudis reglats i ho acrediten (FP, Batxillerat, Universitat, etc.).
Jubilats.
Membres de famílies nombroses i famílies monoparentals, amb document acreditatiu.
Titulars del Carnet Jove.
3. Tarifa gratuïta.
Serà gratuïta la visita:
Al Museu Històric Municipal.
Al Museu de Ciències Naturals els dissabtes, els diumenges i els festius de 15 a 19 hores.
A la resta de museus i monuments els diumenges i els festius.
A tots els museus, el dia 18 de maig (Dia Internacional dels Museus)
A tots els monuments, el 18 d’abril (Dia Internacional dels Monuments i Llocs).
A la Llotja, el 16 de novembre (Dia Internacional del Patrimoni Mundial).
Al Museu Faller de València, per a totes les comissions falleres i per a qualsevol persona que
presente l'entrada adquirida per a la visita de l'Exposició del Ninot, tots els dies, durant el
període en el qual es mantinga oberta esta exposició.
Així mateix, gaudiran de la tarifa gratuïta:
Xiquets menors de set anys acompanyats de pare, mare o tutor.
Grups escolars amb el seu mestre o professor, tant si van acompanyats com si no de l'empresa
de didàctica cultural o de guia oficial de turisme acreditat.
Ciutadans en situació legal de desocupació que ho acrediten.
Professorat degudament acreditat (Llei Orgànica 2/2006, d’Educació, art. 104.3).
Membres de les següents entitats, degudament acreditats:
APME. Associació Professional de Museòlegs d’Espanya.
ANABAD. Associació Nacional d’Arxivers, Bibliotecaris i Museòlegs.
AEM. Associació Espanyola de Museòlegs.
ICOM. Consell Internacional de Museus.
Acadèmia de Belles Arts i Ciències.
Associació de Gestors Culturals.
Associació de Crítics d’Art.
Guies habilitats per la Conselleria de Turisme, degudament acreditats.
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Persones amb discapacitat, d’acord amb la definició de l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones
amb discapacitat, així com la persona que l’acompanye, sempre que esta siga imprescindible
perquè aquell puga realitzar la seua visita.
Usuaris de la targeta València Card, València Cruise Card i Discount Card.
Usuaris que abonen algun tipus de servici didàctic oferit per l’empresa adjudicatària de la
gestió didàctica i dinamització cultural dels museus dependents de la Delegació de Cultura.
4. Abonament vàlid per tres dies per a tots els museus: 6 euros.

ANNEX II – MUSEUS I MONUMENTS
1. Museu de la Ciutat // 2. Casa Museu Blasco Ibáñez // 3. Casa Museu Benlliure // 4. Museu Ciències
Naturals // 5. Casa Museu Concha Piquer // 6. Museu d`Història de València // 7. Museu de l’Arròs
// 8. Museu de la Setmana Santa Marinera // 9. Museu Faller de València // 10. Cripta
Arqueològica de la Cárcer de sant Vicent Màrtir // 11. Centre Arqueològic de l’Almoina //
12.Drassanes // 13. Almodí // 14. Sala d’Exposicions de l’Ajuntament // 15. Casa Museu de les
Roques // 16. Palau de Cervelló // 17. Museu Històric Municipal // 18.Llotja // 19. Torres de
Serrans // 20. Torres de Quart // 21. Galeria del Tossal.
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