
 

 

PREUS VISITES ESPAI CRÀTER 2023 

 

 

1. Preus entrades exposició 
 
 

 

 

 

 

 

 

General  7,5 € Preu per persona 

Reduïda general 5,5 € 

Titulars de carnet de família nombrosa; visitants de 5 a 14 anys; 

estudiants amb carnet acreditatiu i majors de 65 anys. Famílies 

monoparentals.  

Visita guiada general 

(plaça a plaça) adult 
9,50 € Preu per persona 

Visita guiada (plaça a 

plaça) reduïda 
7,50 € 

Titulars de carnet de família nombrosa; visitants de 5 a 14 anys; 

estudiants amb carnet acreditatiu i majors de 65 anys. Famílies 

monoparentals.  

Visita guiada La 

Cambra més 

Montsacopa (plaça a 

plaça) adult 

12,50 € Preu per persona. Adquirint les dues entrades 

Visita guiada La 

Cambra més 

Montsacopa (plaça a 

plaça) reduïda 

10,50 € 

Titulars de carnet de família nombrosa; visitants de 5 a 14 anys; 

estudiants amb carnet acreditatiu i majors de 65 anys. Famílies 

monoparentals.  

Grups  5,5 € 45 persones o més  

Entrada gratuïta  0 € 

Infants fins a 4 anys inclòs; guies turístics acreditats en exercici 

de la seva feina; membres de l'Associació de Museòlegs de 

Catalunya; membres ICOM o ICOMOS, professors i educadors 

en exercici de la seva feina. Persones amb certificat de 

discapacitat i el seu acompanyant en cas que necessiti de suport 

d’acompanyant.  Persones que gaudeixen del programa apropa 

cultura. 

Participants al voluntariat per la llengua del Consorci per la 

Normalització Lingüística 

 



 

2. Preus entrada sala per altres tipologies  
 

 

Empreses de guiatges acreditades 

per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible (CETS) amb guia propi 

3€ per 

persona 

Amb guia propi de l’empresa. 

Màxim 60 minuts.  

L’activitat ha de ser guiada.  

Empreses de guiatges acreditades 

per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible (CETS) amb guia propi 

2,5 € per 

persona 

En horari de tardes (a partir de 

les 15:00 hores de dilluns a 

divendres).  

Empreses de guiatges acreditades 

per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible (CETS) amb educador 

de l’Espai Cràter 

4€ per 

persona 

Amb guia del servei de l’Espai 

Cràter. Mínim 10 persones. 

Màxim 60 minuts. 

Altres empreses de guiatges o 

d’activitats.  

4 € per 

persona 

Amb guia propi de l’empresa. 

Màxim 60 minuts.  

Altres empreses de guiatges 5 € per 

persona 

Amb guia de l’espai Cràter. 

Mínim 10 persones 

Escoles provinents del camp 

d’aprenentatge de la Garrotxa 

3€ per 

persona 

Amb guia propi del servei del 

camp d’aprenentatge. Màxim 

60 minuts.   

Escoles de màxima complexitat de 

la Generalitat de Catalunya  

0 € per 

persona 

Amb guia propi. 

General per a operadors acreditats 6,10 € Preu per persona 

Reduïda general per a operadors 

acreditats 

5,00 € Titulars de carnet de família 

nombrosa; visitants de 5 a 14 

anys; estudiants amb carnet 

acreditatiu i majors de 65 

anys. Famílies monoparentals. 

Grups per a operadors acreditats  5,00 € Grups de 45 persones o més  

Visita guiada (plaça a plaça) adult 

per a operadors acreditats  

7,60 € Preu per persona 

Visita guiada (plaça a plaça) 

reduïda per a operadors acreditats. 

6,38 € Titulars de carnet de família 

nombrosa; visitants de 5 a 14 

anys; estudiants amb carnet 

acreditatiu i majors de 65 

anys. Famílies monoparentals. 

 

 

 

 

 

 

3. Preus activitats pròpies 

 
 

Escoles d’Olot, casals 

d’estiu de l’Ajuntament 

0 € per persona Amb educador de 

l’Espai Cràter 



 

d’Olot i escoles de la 

Garrotxa 

Tallers educatius  85 € per grup  Amb educador de 

l’Espai Cràter 

Tallers familiars 5€ per infant  

Visita guiada escoles 75 € per grup Amb educador de 

l’Espai Cràter 

Pack activitat + visita 

guiada 

120 € Amb educador de 

l’Espai Cràter 

Visita al Montsacopa de 

30 minuts 

25 € Amb educador de 

l’Espai Cràter 

Visita al Montsacopa de 

60 minuts 

50 € Amb educador de 

l’Espai Cràter 

Visita guiada general 

(complement al cost de 

l’entrada) 

2,00 € per persona  Amb educador de 

l’Espai Cràter. Mínim 

10 persones o 25 € 

 

Les escoles que contractin tallers no han d’assumir el cost general de l’entrada. 

 

Els grups de les escoles s’adaptaran a la normativa COVID que pertoqui en el moment 

de desenvolupar l’activitat.  

 

Tots els preus es troben exempts d’IVA en virtut del que disposa l’article 20.14 de la llei 

37/92, de 28 de desembre, sobre l’impost del valor afegit, pel que fa a les prestacions de 

serveis de visites a museus, les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, 

audiovisuals i cinematogràfiques, i l’organització d’exposicions i manifestacions 

similars, sempre i quan siguin portades a terme per entitats de dret públic o per entitats o 

establiments privats en règim de preus autoritzats o comunicats. 

Els preus hauran de ser aprovats per la Junta de govern local de l’Ajuntament d’Olot i 

publicats en el BOP. 

 



  

 

 

PREUS LLOGUERS ESPAI CRÀTER 2023 

 

1. Preus de lloguer d’espais 

 

1.1. Activitats tancades al públic general per part de persones jurídiques, persones 
físiques, o entitats amb ànim de lucre.  
 
 

 Preu per hora durant l’horari 
d’obertura del centre 

Preu per hora fora d’horari 
d’obertura del centre.   

Sala Magma   45 € 55 € 

Aula Bufador  30 € 45 € 

 
 

1.2. Activitats tancades al públic general per part d’entitats sense ànim de lucre.  
 

 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura del 
centre 

Preu per hora fora d’horari 
d’obertura del centre.   

Sala Magma   40 € 50 € 

Aula Bufador 25 € 40 € 

 

1.3. Activitats gratuïtes obertes al públic general per part de persones jurídiques, 
persones físiques o entitats amb ànim de lucre.  
 

 

 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura del 
centre 

Preu per hora fora d’horari 
d’obertura del centre.   

Sala Magma   40 € 50 € 

Aula Bufador  30 € 40  

 

1.4. Activitats gratuïtes obertes al públic general per part d’entitats sense ànim de lucre. 
 

 

 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura del 
centre 

Preu per hora fora d’horari 
d’obertura del centre.   

Sala Magma   25 € 40 € 

Aula Bufador  25 € 35 € 

 

1.5. Activitats de pagament obertes al públic general per part de persones jurídiques, 
persones físiques o entitats amb ànim de lucre.  
 
 



  

 Preu per hora durant l’horari 
d’obertura del centre 

Preu per hora fora 
d’horari d’obertura del 
centre.   

Sala Magma   85 € 115 € 

Aula Bufador  40 € 55 € 

 

 

1.6. Activitats de pagament obertes al públic general per part d’entitats sense ànim de 
lucre. 
 
 

 Preu per hora durant l’horari 
d’obertura del centre 

Preu per hora fora 
d’horari d’obertura del 
centre.   

Sala Magma   75 € 100 € 

Aula Bufador  35 € 45 € 

 

 

2. Consideracions generals 
 
L’Espai Cràter deixarà la sala a disposició de l’entitat sol·licitant en condicions 

d’obertura general per al seu bon ús.  

 

El material electrònic (so, vídeo, àudio i altres) sols serà manipulat pel personal propi del 

centre o d’un tècnic especialitzat. El centre deixarà la sala operativa per al seu ús.   

 

L’Espai Cràter valorarà les necessitats tècniques i altres elements vinculats a la preparació 

i realització de l’activitat i decidirà quin tipus de personal és necessari.  

 

El personal tècnic extern que s’hagi de contractar per part de l’empresa o entitat 

sol·licitant anirà a càrrec d’aquests, tant la contractació com el pagament.  

 

Per l’ús de l’altell s’aplicaran els preus de l’aula Bufador. 

 

3. Lloguer del sistema de venta d’entrades 
 

El cost del lloguer del sistema de venta d’entrades s’estipula a un preu de 0,65 € més 

l’IVA corresponent al 21% per cada entrada venuda.   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4. Neteja 
 

La neteja habitual està inclosa en el preu del lloguer.  

 

En cas d’utilitzar el vestíbul per a ús de càtering es requerirà una despesa extra de 100 € 

més IVA, que serà carregada al sol·licitant en el moment de facturar el preu del lloguer 

de l’espai.  

 

5. Material 
 

El material de que disposa la sala llogada està inclòs en el preu del lloguer, que serà 

manipulat per personal tècnic especialitzat.  

 

6. Gratuïtat  
 

Les activitats que formin part de la programació del centre, organitzades per entitats, no 

estaran subjectes a cap despesa.  

També gaudiran de gratuïtat les reserves realitzades per part de les diferents àrees i 

regidories de l’Ajuntament.   

 

7. IVA 
 

S’aplicarà el 21 % d’IVA a tots els preus detallats anteriorment.  

 

8. Pagament 
 

S’emetrà una factura que serà abonada, com a mínim, 24 hores abans de fer ús de 

l’espai. Per causes justificades es pot abonar el mateix dia de l’ús, però serà 

imprescindible de presentar el justificant corresponent. 

 

9. Horaris 

 
En les reserves que sigui necessària l’obertura del centre per a preparar l’activitat, 

el còmput d’hores s’iniciarà en el moment d’obertura expressa de l’espai. 

 

Els horaris d’obertura es poden trobar al web espaicrater.com 

 

10. Costos personal extra 
 

Controlador d’accés: 25 €/hora 

Tècnic de sala: 40 €/hora 


