Tarifes Apropa Cultura
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
Tarifes aprovades pel Consell Rector del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra en dates 19
de juliol de 2016 (BOPB d’1/08/2016); 14 de març de 2018 (BOPB de 18/04/2018) i en
data 13 de desembre de 2019 (BOPB de 24/12/2019).
I - Quota de manteniment anual dels promotors culturals de la xarxa Apropa Cultura.
II - Preus dels serveis que els promotors culturals de la xarxa Apropa Cultura ofereixen a
les entitats socials i els seus usuaris.

I - Quota de manteniment anual dels promotors culturals de la xarxa Apropa Cultura
Quota anual que els promotors culturals abonen pel manteniment i continuïtat al programa,
establertes en funció del seu àmbit artístic: equipaments escènics, festivals o equipaments
museístics.

1. Quota promotors escènics i festivals públics
La quota corresponent als ajuntaments i equipaments públics es fonamenta en la classificació
SPEEM de la Generalitat de Catalunya.
•
•
•

Nivell E5 equipaments nacionals: quota anual de 1.500€.
Nivell E3: quota anual de 800€.
Nivell E1 i E2: quota anual de 400€.

2. Quota promotors escènics i festivals privats

1.

Teatres privats. Quotes anuals, segons l’aforament de les sales*:
a. Menys de de 450 places: quota anual de 200 €.
b. Entre 450 i 1.000 places: quota anual de 400 €.
c. A partir de 1.000 places: quota anual de 800 €.
*En el cas que hi hagi més d’una sala es computarà el nombre total de places.

2.

Festivals de música i arts escèniques. Quotes anuals segons el pressupost anual*:
a. Menys de 100.000€: quota anual de 200 €.
b. De 100.000 € a 500.000 €: quota anual de 400 €.
c. De 500.000€ a 1.500.000€: quota anual de 800 €.
d. Més de 1.500.000 €: quota anual de 1.500 €.
*Segons el pressupost facilitat per l’ICEC per assignar la quota anual Apropa Cultura.

3.

Festivals professionals centrats en la temàtica específica d’inclusió, diversitat i
accessibilitat: exempts de quota.

3. Quota promotors museus i espais singulars
La quota corresponent a museus i espais singulars es fonamenten en la classificació de la
Generalitat de Catalunya basada en el Pla de Museus, Museus 2030. Les categories queden
establertes en funció de les següents variables:
•
•
•
•
•

Total pressupost de despesa.
Nombre de personal fix.
Nombre de visitants.
Superfície coberta funcional.
Nombre d’objectes.

En base a aquests paràmetres les quotes queden fixades en els imports següents.
1.

Museus grans: Quota Apropa 1.500 €.
• Pressupost de despesa entre 549.198€ i 15.390.564 €.
• Equip humà estable (personal fix) d’entre 10 i 104 persones.
• Visitants anuals entre 38.707 i 1.389.018.
• Superfície coberta funcional entre 1.575m2 i 40.270m2.
• Objectes de les col·leccions entre 1.889 i 3.806.204.

2.

Museus mitjans-grans: Quota Apropa 800 €.
• Pressupost de despesa entre 188.543 € i 1.686.106 €.
• Equip humà estable (personal fix) d’entre 4 i 18 persones.
• Visitants anuals entre 9.110 i 1.785.903.
• Superfície coberta funcional entre 623m2 i 8.802m2.
• Objectes de les col·leccions entre 138 i 878.013.

3.

Museus mitjans-petits: Quota Apropa 400 €.
• Pressupost de despesa entre 74.744 € i 913.223 €.
• Equip humà estable (personal fix) d’entre 2 i 12 persones.
• Visitants anuals entre 3.256 i 89.843.
• Superfície coberta funcional entre 323m2 i 6.216m2.
• Objectes de les col·leccions entre 313 i 210.000.

4.

Museus petits: Quota Apropa 200 €.
• Pressupost de despesa entre 446 €. i 123.171 €.
• Equip humà estable (personal fix) d’entre 1 i 4 persones.
• Visitants anuals entre 55 i 4.941.
• Superfície coberta funcional entre 162 m2 i 4.941 m2.
• Objectes de les col·leccions entre 133 i 81.762.

II - Preus dels serveis que els promotors culturals de la xarxa Apropa Cultura ofereixen
a les entitats socials i els seus usuaris.

1. Preus museus.
Cada museu pot fixar el seu preu en els termes següents.
•
•

•

Visita lliure:
o Tarifa Apropa i Reduïda: gratuïta o 1€ per persona.
Visita comentada/dinamitzada:
o Tarifa Apropa: entre 0€ i 15€ per grup.
o Tarifa Reduïda: entre 0€ i 30 € per grup.
Taller i visites/tallers:
o Tarifa Apropa: entre 0€ i 25€ per grup
o Tarifa Reduïda: entre 0€ i 50€ per grup.

2. Preus espectacles.
Cada promotor pot fixar el seu preu en els termes següents.
•
•

Tarifa Apropa: gratuïta o màxim 3€ per persona.
Tarifa Reduïda: gratuïta o màxim 10€ per persona.

