
Com pots Gaudir Més de Barcelona? 

Vols gaudir dels museus municipals de Barcelona de manera gratuïta? Sí, 

sí: sense haver de pagar entrada! 

Amb  Gaudir Més de Barcelona tens entrada gratuïta als següents museus: 

 

I encara més: descomptes al Tibidabo (-20 %), al Zoo (-20 % en l’entrada, -

10 % en l’abonament) i a la Torre Collserola (-50 %). 

 

I què s’ha de fer? 

 

 

 



Com pots Gaudir Més de Barcelona? 

 

1. Demana una cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) més 

propera trucant al 010 o bé en línia. 

 

2. Ves a l'OAC amb un document oficial que t'identifiqui a digitalitzar 

la teva empremta. 

Alta per a majors de 14 anys. Qualsevol dels documents oficials següents 

amb una fotografia que permeti identificar-te: DNI, carnet de conduir, 

passaport, targeta NIE amb fotografia, document d’identitat del teu país 

d’origen (en cas de ser de la Unió Europea, espai econòmic europeu o 

Suïssa) 

Alta per a menors de 14 anys. Si vols donar d’alta un menor de 14 anys, 

has de portar el llibre de família o el seu certificat de naixement. En cas 

que no en siguis el pare, la mare o el tutor legal, necessites una 

autorització signada i una fotocòpia del DNI de qui en sigui (per 

comprovar-ne la signatura). 

No és necessari que el menor estigui present en el moment de donar-lo 

d’alta. 

 

3. Al cap d'una setmana, un cop hagis rebut el correu electrònic de 

confirmació, podràs començar a gaudir de tot el que t'oferim. 

Gaudeix de Barcelona de la manera més senzilla. Un cop t’hagis registrat a 

Gaudir Més, podràs accedir gratuïtament o amb descomptes a tots els 

equipaments i museus que et presentem a continuació. Quan arribis als 

espais indicats hauràs d’identificar-te amb la teva empremta o amb les 

dades personals. 

 

4. Quan arribis als espais on podràs entrar gratuïtament o amb 

descomptes, hauràs d’identificar-te amb la teva empremta o amb 

les dades personals. I a gaudir! 


