
LLISTAT DE PREUS MUSEU - COVES DEL TOLL 2013 
 
 
COVES MATÍ CAPS DE SETMANA PREU 
Entrada individual 6,70 €  
Entrada individual infantil fins a 3 anys Gratuïta 
Entrada individual infantil des de 4 fins a 12 anys. Reduïda 4,50 € 
Entrada amb 10% descompte per persones d’entitats amb conveni 6,10 €  
Grup cap de setmana fins 20 persones 90,00 € 
Preu per persona addicional al grup 4,50 € 
Grup Taller didàctic fins a 20 persones (no inclou entrada a Cova) 90,00 € 
Preu persona addicional al grup de Tallers didàctics (no inclou entrada a Cova) 4,50 € 
Visita Nocturna Grup fins a 20 persones 200,00 € 
Preu per persona addicional al grup nocturn 10,00 € 
  

COVES + MUSEU GRUPS ENTRE SETMANA PREU 
Grup fins a 20 persones 90,00 € 
Preu  per persona del grup 4,50 € 
Agents de viatges  Gratuït 
  

VISITA GUIADA AL MUSEU PER GRUPS (No inclou entrada al Museu) PREU 
Grup fins a 20 persones 55,00 € 
Preu per persona addicional al grup 2,75 € 
Entrada al Museu provenint de les Coves Gratuït 
Entrada al Museu                                                                                     Segons taxes Generalitat 
  

VISITA GUIADA CASC ANTIC  MOIÀ (No inclou entrada, ni visita guiada al Museu) PREU 
Grup fins a 20 persones  60,00 € 
Preu per persona adicional al grup  3,00 € 
  

ESCOLARS  PREU 
Grup classe vista a Coves+Museu fins 20 persones 90,00 € 
Preu per alumne addicional a Coves+Museu. 4,50 € 
Taller Prehistòria+Coves+Museu. Preu per alumne * 6,70 € 
Taller Medi Natural  + Coves. Preu per alumne * 6,00 € 
Tallers Mercat Escolar de la Prehistòria + Coves. Preu per alumne  6,90 € 
Joc de pistes per Moià “A la recerca del Codi Modilius” *  4,50 €  
Joc de Roll “Retorn al 1714” + Museu. Preu grup classe 25 px. Taxes Generalitat 94,16 € 
“Metges de l’Art” + Museu + Área Restauració. Preu grup classe 25 px. Taxes Generalitat 94,16 € 
Taller de “L’Escut una identitat” + Museu. Preu grup classe 25 px. Taxes Generalitat 94,16 € 
Rafel Casanova i la Guerra de Successió. Preu grup classe 25 px. Taxes Generalitat 62,77 € 
“Anem al Museu”. Visita  guiada al Museu fins 20 pax 55,00 € 
Persona addicional a Visita  guiada al Museu “Anem al Museu” 2,75 € 
Professors Gratuït 
* Preu mínim per contractar l’activitat 90 €. 
 
Preus aplicables a partir de 1 de gener de 2013, per reserves fetes amb 
anterioritat es mantenen les taxes concertades. 
Per consultes i reserves dirigiu-vos a: 
OAL MUSEU MUNICIPAL DE Moià 
Casa Natal de Rafel Casanova 
C/ Rafel Casanova Nº 8 - 08180 Moià. 
Telèfon: 93.820.91.34 i 93.820.85.35     Fax: 93.820.85.35      



LLISTAT DE PREUS MUSEU - COVES DEL TOLL 2013 
 
LLOGUER D’ESPAIS A LES COVES DEL TOLL 
 
CASAMENTS i ALTRES CELEBRACIONS PREU
Cerimònia a l’Espai exterior 200 €
Aperitius i altres a l’espai exterior 100€/hora o fracció
Cerimònia a l’Interior de la Cova (capacitat limitada a 50 pax) 500€
 
Persones empadronades a Moià: s’estableix una bonificació del 50% sobre el preu establert. 
El lloguer s’enten només sobre l’ús de l’espai. No preveu la cessió de cap tipus de material ni mobiliari.  
Les celebracions només es podran realitzar en horari diürn. 
Les cerimònies a l’interior de la Cova s’han de fer fora de l’horari habitual d’obertura al públic. 
Per conservació i protecció de l’entorn natural està prohibit llençar productes que puguin embrutar l’entorn 
natural (arròs, pètals de flors, etc.) 
 
RODATGES CINEMATOGRÀFICS ½ Jornada Jornada
Espai exterior 150€ 300€
Interior de la Cova  300€ 600€ 
   

  PREU
Personal de serveis de les Coves del Toll 19,00€ persona/hora
 
L’OAL Museu Municipal de Moià i l’Ajuntament de Moià , cedeixen l’ús de l’espai contractat del Parc 
Prehistòric de les Coves del Toll, així com, el personal de servei propi contractat per l’activitat, en horari i 
data concertada. En cas d’espai exterior inclou: Exterior de la Bauma, Poblat Neolític, vial d’accés, zona de 
pàrquing i serveis. En cas d’espai interior inclou: Interior de la Cova del Toll, vial d’accés, zona de pàrquing i 
serveis. 
 
El contractant es farà responsable dels danys i desperfectes causats per la seva activitat a l’entorn i 
instal·lacions del Parc Prehistòric de les Coves del Toll; així com, es compromet a deixar l’espai en les 
mateixes condicions que s’ha trobat. 
 
L’OAL Museu Municipal de Moià es reserva el dret d’establir les fiances que es creguin necessàries per 
assegurar el correcte compliment de les prescripcions sobre la utilització dels espais cedits. La fiança es 
retornarà una vegada s’hagi verificat el compliment de les prescripcions establertes sobre la utilització dels 
espais. El dipòsit de la fiança no eximeix el pagament de les taxes corresponents. 
 
És d’obligat cumpliment citar el Museu de Moià i les Coves del Toll en els títols de crèdit del treball realitzat 
en la forma que s’indiqui per part de l’OAL Museu Municipal de Moià. 
 
Posteriorment s’haurà de lliurar a l’OAL Museu Municipal de Moià un exemplar o una còpia de la filmació 
realitzada, que podrà ser utilitzada per l’OAL en les funcions que li son pròpies, exclosa la seva explotació 
comercial i la cessió a tercers, citant-ne la procedència. 
 
REPORTATGES FOTOGRÀFICS 
 
COVES DEL TOLL(8) PREU
Casaments i celebracions  90€ 
Reportatges culturals 50€
Reportatges comercials 150€
(8) Temps estimat d’ús 2 hores 
 
Tots els treballs s’han de portar a terme fora de l’horari d’obertura regular de les instal·lacions. 
 
És d’obligat compliment esmentar el Museu de Moià i les Coves del Toll en els títols de crèdit del treball 
realitzar en la forma que s’indiqui per part del l’OAL Museu Municipal de Moià. 
 
Posteriorment s’haurà de lliurar al OAL Museu Municipal de Moià un exemplar o una còpia del reportatge 
realitzat, que podrà ser utilitzat per l’OAL en les funcions que li son pròpies, exclosa la seva explotació 
comercial i la cessió a tercers, citant-ne la procedència. Queden exclosos d’aquesta obligació els 
reportatges de casaments i celebracions particulars. En aquest darrer cas queda però prohibida la 
explotació comercial de les imatges. 


