Museu d’Història
de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3
08039 Barcelona
93 225 47 00
mhc.cultura@gencat.cat
www.mhcat.cat

Horaris
De dimarts a dissabte,
de 10 a 19 h
Dimecres, de 10 a 20 h
Diumenges i festius,
de 10 a 14.30 h
Tancat: dilluns no festius,
1 i 6 de gener i 25 i 26 de
desembre
La taquilla i l’entrada es
tanquen 30 minuts abans
del límit horari.
Accessos
Autobús:
V17 H14 D20 V15 V13
39

45

51

59

120

Metro:
Línia 4 (groga)
Estació: Barceloneta
Bicing:
Estació: Plaça de Pau Vila
Xarxes socials
@mhistoriacat
#mhistoriacat

Museu d’Història
de Catalunya
Butlleta d’inscripció

Carnet individual

20 €

ÎÎ Targeta personalitzada
ÎÎ Informació periòdica de les novetats del Museu
al correu electrònic
ÎÎ Entrada gratuïta i il·limitada al Museu durant un any
ÎÎ Invitació a les inauguracions de les exposicions
temporals de l’any vigent
ÎÎ Visita guiada exclusiva a les exposicions temporals, realitzada
per la persona responsable del comissariat
Î Regal del catàleg de les exposicions temporals de l’any vigent
Î Descomptes:
ö 25% de descompte en les activats de pagament
organitzades pel Museu
ö 10% de descompte al restaurant del Museu

Dades generals
Nom
Cognoms
Adreça
Codi postal
Població
Data de naixement
Telèfon/mòbil
Adreça electrònica
DNI
Domiciliació bancària

Carnet familiar

Titular

ÎÎ Les mateixes contraprestacions que el carnet individual
ÎÎ Una segona targeta a nom de la persona que es designi
ÎÎ Entrada gratuïta dels fills menors de 16 anys acompanyats

Data i signatura

35 €
(un o dos adults amb fills menors de 16 anys)

Carnet per a empreses
i professionals 1.000 €
ÎÎ Les mateixes contraprestacions que el carnet individual
ÎÎ Deu targetes d’admissió suplementàries
ÎÎ Visita guiada gratuïta prèvia concertació (grup mínim de
10 persones)
ÎÎ Menció de la marca empresarial al web com a empresa amiga
ÎÎ Cessió d’espais per a un acte de l’empresa a l’any
ÎÎ Descomptes:
öö Tarifa reduïda en el lloguer d’espais (prèvia consulta)
öö Tarifa reduïda en la contractació d’una visita guiada fora de
l’horari d’obertura del museu (prèvia consulta)

IBAN

Modalitat de carnet
Individual

Familiar

Empreses i professionals

Targeta addicional (Carnet familiar)
Nom
Cognoms
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals quedaran
incorporades a un fitxer del qual és responsable l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, per a ús propi, amb la finalitat d’atendre la seva
sol·licitud, remetre-li informació i gestionar les activitats i serveis prestats.
És necessari que ens faciliti les dades que li demanem; en cas contrari, pot
ser que no puguem atendre adequadament la seva sol·licitud. Pot exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
dirigit a l’adreça electrònica lopd.acdpc@gencat.cat o bé per correu postal a
l’atenció del responsable LOPD de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural:
Palau Moja, c/ Portaferrissa, 1, 08002 Barcelona. Tel.: 93 225 47 00.
Vigència del carnet: anual, de gener a desembre.

