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Ordenança número 17 reguladora del preu públic per la prestació de 
serveis i activitats formatives diverses del Museu del Càntir 
 
Article 1r.- Concepte. 
De conformitat amb el que es preveu als articles  41 al 47 del Reial Decret Legislatiu  
2/2004 de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, s’estableix en aquest municipi el preu públic per la prestació de 
serveis i activitats formatives diverses realitzades en el Museu del Càntir.  
 
Article 2n.- Objecte 
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de serveis i activitats formatives 
diverses per realitzades per l’Ajuntament i vinculades als programes del Museu del 
Càntir.  
 
Article 3r.- Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques que es beneficiïn de 
la prestació dels serveis i activitats formatives objecte d’aquesta ordenança.  
 
Article 4t.- Obligació de pagament 
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la 
realització de l’activitat. 
 
Article 5è.- Exempcions, bonificacions o descomptes 
No es concedirà cap exempció de la quota a pagar. 
 
Als preus establerts en aquesta ordenança s’aplicaran les bonificacions especificades 
a cada tarifa. 
 
Article 6è.- Règim de  declaració i d’ingrés 
Els tallers i cursos, excepte els tallers regulars de ceràmica, s’exigiran en règim 
d’autoliquidació mitjançant el model i el procediment determinat per l’Ajuntament, i 
s’efectuarà abans de la prestació del servei o la realització de l’activitat. 
 
El pagament dels tallers regulars de ceràmica s’exigirà un cop transcorregut el mes 
natural meritat mitjançant càrrec bancari. 
 
No obstant, amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà d’ingressar l’import 
corresponent a la matrícula. La matrícula es pagarà una sola vegada mentre 
l’alumne es mantingui donat d’alta en el taller, encara que s’iniciï un nou curs 
escolar.  
 
En cas de manca de baixa temporal durant un o més mesos, l’alumne haurà 
d’abonar novament la matrícula si vol retornar al taller.  
 
Els alumnes que hagin cursat el taller intensiu de ceràmica durant l’estiu anterior no 
hauran de pagar la matrícula del curs regular de ceràmica. 
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Els artistes en residència no hauran de pagar matrícula, no obstant hauran de pagar 
l’import fixe mensual que s’especifica en l’article 7è mentre facin ús de l’equipament 
del taller de ceràmica.   
 
Article 7è.- Quantia 
La quantia del preu públic a que es refereix l’article primer d’aquesta ordenança es 
determinarà d’acord amb les següents tarifes: 
 
Epígraf primer.- Tallers (inclou material) 
 

A) Tallers singulars en fires i altres esdeveniments 

  €/persona i sessió 

1) Taller de torn 5,00 € 

2) Taller de Raku 10,00 € 

 

B) Tallers pràctics per a escoles i altres grups 

  €/persona i sessió 

Preu taller (inclou entrada al Museu) 9,00 € 

 

C) Tallers de ceràmica trimestrals per a les escoles  

  €/grup 

1) Preu per a grups de fins a 12 alumnes (trimestre) 980,00 € 

2) Preu per a grups de fins a 20 alumnes (trimestre) 1.800,00 € 

 

D) Tallers monogràfics de ceràmica i altres tècniques artístiques 
impartits per professorat expert en la matèria 

  €/alumne i hora 

1) Tallers monogràfics de ceràmica   8,50 € 

2) Tallers monogràfics d’altres tècniques 
artístiques 

7,00 € 

 

E) Altres tallers diversos 

Altres tallers  5,00 € 

 
 

F) Tallers  regulars de ceràmica 

Infants 
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Matrícula (per cada nova inscripció) 30,00 € 

1) Per assistència 1 hora 45 min. (1 dia) per setmana 45,00 €/mes 

2) Per assistència 3 hores 30 min. (2 dies) per 
setmana 

68,00 €/mes 

Adults 

Matrícula (per cada nova inscripció) 50,00 € 

3) Per assistència 2 hores per setmana 60,00 €/mes 

4) Per assistència 3 hores per setmana 80,00 €/mes 

5) Per assistència 4 hores per setmana 93,00 €/mes 

6) Per assistència 5 hores per setmana 100,00€ /mes 

7) Per assistència 6 hores per setmana 110,00 €/mes 

8) Artistes en residència: 

Part fixa 
25€/mes 

 

Part variable (inclou materials): 

Fornada de baixa temperatura (fins a 1.000oC) 0,47€/litre 

Fornada d’alta temperatura (més de 1.000oC) 0,55€/litre 

 
Els tallers regulars infantils s’iniciaran l’1 d’octubre i acabaran el 23 de juny. Els 
tallers per a adults s’iniciaran l’1 d’octubre i acabaran el 25 de juliol. 
 

G) Tallers intensius de ceràmica (estiu) 

Per assistència de cinc dies a la setmana (20 hores*) durant 4 
setmanes  

190,00 € 

 
*Inclou 15 h. lectives i 5 h. d’acollida, per setmana  
 
S’aplicarà una bonificació del 10% de la quota, en el cas de que assisteixin dos o 
més germans als tallers especificats a les tarifes E, F) Infants i G). 
 
S’aplicarà un descompte del 10% en els tallers especificats a la tarifa D.2) i E a les 
persones que disposin del carnet del Club del Museu del Càntir d’Argentona en vigor 
en les modalitats individual i familiar; i un 15% en la modalitat de protector. 
 
Els descomptes no seran acumulables. 
 
Epígraf segon.- Cursos 
 

A) Cursos monogràfics impartits per professorat expert en la matèria 
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  alumne/hora 

Cursos monogràfics d’altres tècniques artístiques 6,00 € 

 
 B) Altres cursos diversos 

  alumne/hora 

Altres cursos  3,00 € 

 
S’aplicarà una bonificació del 10% de la quota en el cas de que assisteixin dos o 
més germans als cursos especificats a la tarifa B. 
 
S’aplicarà un descompte del 10% en els cursos especificats a la tarifa A i B a les 
persones que disposin del carnet del Club del Museu del Càntir d’Argentona en vigor 
en les modalitats individual i familiar; i un 15% en la modalitat de protector. 
 
Els descomptes no seran acumulables. 
 
Disposició final.- 
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Argentona, començarà a 
regir el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
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