
AVANTATGES DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT                
 

Avantatges en cultura -febrer 2012- 
 
►Museu d’Història de Catalunya: entrada gratuïta al museu i als monuments històrics.  
►Museu d’història de Barcelona:  entrada reduïda a museus i exposicions. 
►CosmoCaixa: entrada gratuïta al museu i a les exposicions. Avantatge vàlid per al titular de la 
targeta i un acompanyant.  

-Col�lectius amb discapacitat visual: Planetari, gènesi, història de l’astronomia. 
-Col�lectius amb discapacitat auditiva: Servei de bucle magnètic en l’observatori i  
l’Auditori, servei de llenguatge de signes. 
-Col�lectius amb discapacitat intel�lectual: Adaptacions de visita, en funció de la 
Demanda. 

►CaixaForum: gratuïtat en totes les activitats. Entrada gratuïta en les visites comentades de 
grups sota petició prèvia. 

- Col�lectius amb discapacitat visual: visites concertades per a grups amb petició prèvia. 
- Col�lectius amb discapacitat auditiva: visites amb llenguatge de signes i adaptades al   

llenguatge oral amb petició prèvia. 
- Col�lectius amb discapacitat intel�lectual: adaptacions de visites sota demanda.  

►MNAC: entrada gratuïta per al titular + 1 acompanyant. 
►MACBA: entrada gratuïta per als titulars de la targeta. 
►La Pedrera: descompte en el preu de l’entrada de l’exposició permanent. 
►Fundació Joan Miró: 20% de descompte en el preu de l’entrada de l’exposició permanent i 2x1 
a les exposicions temporals.  
►Fundació Antoni Tàpies: entrada gratuïta per als titulars. 
►L’Auditori de Barcelona: No s’especifica.  
►Teatre Nacional de Catalunya: descompte del 25% en la compra d’entrades. 
►Mercat de les Flors: descompte del 25% sobre el preu de l’entrada. 
►Teatre Lliure: avantatge d’un 20% en tots els espectacles. 
►Centre de cultura contemporània de Barcelona: entrada reduïda per al titular. En cas que la 
persona discapacitada necessiti acompanyant l’entrada serà gratuïta per als dos. 
►Teatre del Liceu:  

- Descompte de fins un 80% sobre el preu de localitats/abonaments per persones amb 
cadira de rodes i del 50% de descompte per a l’acompanyant/a (espai reservat exclusiu 
a platea amb aforament limitat ).Informació i venda de localitats al telèfon 93 4859913. 

- Descompte generalitzat: 30% de descompte 3 hores abans del inici de l’espectacle.( 
venda exclusiva a les taquilles del Liceu). 

- Descomptes aplicables amb la presentació de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

- El Liceu disposa d’espais reservats per a persones que utilitzen cadira de rodes per a 
tots els espectacles. El Liceu es un Teatre adaptat i accessible per a persones amb 
discapacitats físiques i mobilitat reduïda. 

- El Liceu disposa del servei d'àudio descripció per a persones invidents/cecs/discapacitat 
visual aguda.El Liceu ofereix cada Temporada un nombre limitat de localitats amb el 
sistema d'àudio descripció (narració) per a persones invidents. Amb la col�laboració de 
l'ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols), de l'ACC (Associació Catalana de 
Cecs i Disminuïts Visuals) i de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB 
(Universitat Autònoma de Barcelona). 

- Informació al telèfon 93 485 99 13. - Servei per a discapacitats visuals (invidents). 
- Els gossos pigall de les persones amb discapacitat visual poden accedir a la Sala durant 

les funcions 
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- Descompte 20% sobre el preu de la visita guiada a les 10 h per a totes les persones amb 
discapacitat que s’acreditin amb la Targeta acreditativa de la discapacitat. 

- Informació i Reserves al telèfon 93 485 99 14 
►Palau de la Música Catalana: Descompte del 50% en la compra d’abonaments i localitats de 
tots els concerts organitzats per la Fundació Orfeó Català  

- Palau de la Música Catalana per a persones amb una discapacitat superior al 33%. 
L’acompanyant també es podrà acollir al descompte quan la targeta acreditativa 
reconegui la seva necessitat 

- Les persones que utilitzen cadira de rodes s’ubicaran en les zones destinades a aquesta 
finalitat (zones A i C) a preu de zona D (zona més econòmica amb visió). 

- Descompte aplicable prèvia presentació de la Targeta. En el cas que la compra s’hagi 
realitzat telefònicament mitjançant pagament amb targeta de crèdit, en el moment de 
recollir les localitats serà obligatòria la presentació de la Targeta acreditativa de la 
discapacitat. 

- Es recomana trucar al telèfon 902 442 882 de dilluns a dissabte de 10.00-21.00h per 
adquirir les localitats 

- Espais reservats per a persones que utilitzen cadira de rodes al Palau i al Petit Palau 
- Tots els pisos del Palau i el Petit Palau són accessibles mitjançant ascensor 
- Reserves públiques d’aparcament per a persones discapacitades i mobilitat reduïda al C/ 

Ortigosa i al C/ de Sant Pere Més Alt 
- Descompte del 50% en la compra del tiquet de visita guiada. L’acompanyant també té 

aquest descompte quan a la Targeta acreditativa es reconegui la seva necessitat 
►Poble espanyol: 20% de descompte per als titulars de la targeta. Audioguies en diferents 
idiomes per a persones cegues. 
►Temple Expiatori Sagrada Família: gratuïtat per persones amb discapacitat de més del 65% + 
1 acompanyant. Descomptes especials per a gent amb menys del 65% de discapacitat. 
►Museu Egipci de Barcelona: entrada reduïda 
►Fundació Suñol: 50% de descompte sobre la tarifa en lel titular i l’acompanyant en cas de 
necessitat. 
►Museu de Geologia Valentí Masachs (UPC Manresa): és gratuït. Disposa de cadira-cam.  
Equip de càmera  monitor acoblat a la cadira per poder veure vitrines a alçada.  
►Museu de Sant Cugat: gratuït. 
►Museu de la xocolata: 20% de descompte en l’entrada. 
►Museu tèxtil de Terrassa: 50% de descompte per al titular i l’acompanyant.  
►Museu episcopal de Vic: tarifa reduïda. 
►Museu de Terrassa: algunes entrades gratuïtes, algunes reduïdes.  
 

 
Avantatges en mobilitat -febrer 2012- 
 
►Ajuntament de Manresa: gratuïtat en l’ús del transport públic si:  
 

- La persona titular té un grau de discapacitat igual o superior al 65% i presenta uns 
ingressos iguals o inferiors al SMI. 
-Totes les persones amb discapacitat que demostrin superar el barem que determina 
l’existència de dificultat per utilitzar el transport públic.  
 

►Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  
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Avantatges en l’esport - setembre 2011- 
 
►Fundació DIR: tarifa especial pels titulars de la targeta.  
►Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física: oferta d’activitats i lleure. 
►Estació d’esquí La Masella: forfait gratuït per l’acompanyant.  
►Piscina Municipal de Manresa: Tarifa reduïda mensual amb dret a totes les activitats.  
►Centre d’hípica Pelham: abonament de 10 sessions + 2 gratuïtes 
 
 

Avantatges en l’àmbit de l’oci i el lleure - setembre 2011- 
 
►Tibidabo: descompte del 80% 
►Zoo de Barcelona: entrada val 5€ pel titular i és gratuïta per l’acompanyant.  
►Port Aventura i Caribe Aquàtic Parc: tarifes reduïdes. 
►Aquàrium Barcelona: descompte del 10% sobre els preus de taquilla. 
►Illa Fantasia Parc Aquàtic:  persones amb 65% de discapacitat o més tenen l’entrada gratuïta i 
10% de descompte fins a 3 acompanyants. Persones fins a 64% de discapacitat tenen una 
reducció del 10% en l’entrada i 3 acompanyants també.  
►Catalunya en Miniatura: preu reduït. 
 
►Jardins de Santa Clotilde de Lloret: tarifa reduïda. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


