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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5.1.- PREUS PÚBLICS MUSEU DE 
L’AQUAREL.LA I PER A L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS DE LLANÇÀ. 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara dels article 5.B.b i 5.D.c 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, 127 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 
(LRHL), i Disposició transitòria 2ª de la Llei 25/1998, de 13 de juliol de modificació 
del règim legal de les taxes estatals, l’Ajuntament de Llançà estableix els preus 
públics peL Museu de l’Aquarel.la i per a l’Escola d’arts i oficis de Llançà. 
 
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic 
específic aplicable als preus públics en aquest municipi per al Museu l’Aquarel.la i 
per a l’Escola d’arts i oficis, d’acord amb allò previst en els articles 41 a 47, 
ambdós inclosos de la LRHL.  
 
 
Article 2. Naixement de l’obligació  
 
L’obligació a pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la 
realització de l’activitat de l’Escola d’arts i oficis de Llançà i del Museu de 
l’Aquarel.la, en relació a les activitats de pintura, dibuix i ceràmica, visites guiades 
i material; entre altres que es puguin anar incorporant, en els termes especificats 
en les tarifes contingudes en la present Ordenança. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estaran obligats al pagament dels preus públics municipals del Museu de 
l’Aquarel.la i per a l’Escola d’arts i oficis de Llançà, aquells que es beneficiïn dels 
serveis i activitats que presti l’Escola i el Museu. 
 
L’obligació de pagament del preu públic que ve regulada per aquesta Ordenança 
neix i es manté de forma continuada des de que es tingui reserva efectiva de la 
plaça o es presti o es realitzi qualsevol dels serveis o activitats propis de l’Escola. 
 
 
Article 4. Quantia 
 
L’import del preu públic haurà de cobrir, amb caràcter general, l’import del servei 
prestat o de l’activitat realitzada. 
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� PREUS BÀSICS 
 

 Quota mensual Hores setmanals 

Taller de dibuix 50 € 4 

Reduït 25 € 2 

Taller de ceràmica 50 € 4 

Reduït 25 € 2 

Taller d'aquarel·la 25 € 2 

Taller infantil 25 € 2 
 

 
 
� PREUS ESPECIALS 
 

Aquests preus s’ofereixen com a alternativa als preus bàsics, per tal de donar més 
flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats de l’alumne. 
Aquesta oferta està destinada als alumnes que per diferents motius no poden 
cursar completa tota la temporada i només poden assistir-hi durant breu períodes 
temps.  
 
 

 
 
Els alumnes que decideixin aquesta opció, tindran un descompte en cas que 
vulguin seguir les classes un altre mes. 
 

 2n mes 
Taller de 4h/setmanals 87,50 € 
Taller de 2h/setmanals 62,50 € 

 
 
Així mateix, els alumnes que triïn aquesta opció, no hauran d’abonar la matrícula 
en el  moment que decideixin fer el seguiment habitual del curs, i per tant passin a 
abonar mensualment la quota corresponent. 
 

� CURSOS MONOGRÀFICS  
 
El preu de cada un dels cursos monogràfics, master-class, model al natural, així 
com també la resta d’activitats complementàries a l’activitat principal de l’Escola 
seran estudiats i publicats en funció dels costos que tinguin dites activitats i del 
nombre d’assistents. 
Per a cada activitat complementària s’obrirà un període d’inscripció. 
 
 

 1r mes 
Taller de 4h/setmanals 137,50 € 
Taller de 2h/setmanals  87,50 € 
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� Entrada al museu de l’Aqüarel.la  
 

 

Entrada per a majors de 18 anys 2.-€ 
Entrada per a menors d’edat, jubilitats, 
carnet d’estudiant, i empadronats a Llançà 

Gratuït 
 

 
 
 

� MATERIAL DEL MUSEU DE L’AQUAREL.LA. 
 
 

Material Preu  

Llibre Biografia Josep Mª Martínez Lozano 25,00.-€ 

Catàleg d’exposicions 
      

5,00 .-€ 

Llibre catàleg MdA 20,00-€ 

Samarreta: L’aquarel.la és sensualitat 8,00.-€ 

Caixa Postals 8,00.-€ 

Làmines 10,00.-€ 
 
 

� VISITES GUIADES 
 

 
Preu  per 
persona 

Visita i taller escolar 2h  7,00.-€ 

Visita i taller escolar 4h 12,00.-€ 

Visita guiada per a grups 7,00.-€ 
 
 
Article 5è. Període impositiu i ingrés 
 

1. La tarifa de l’Escola serà per períodes mensuals i serà irreductible. 
 
2. Les absències temporals que comportin reserva de plaça no interrompen 

l’obligació de pagament. 
 

3. Única i exclusivament quan per causes no imputables a l’obligat al 
pagament, el servei o l’activitat no es presti o es desenvolupi, procedirà la 
devolució de l’import satisfet 
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Article 6. Gestió i recaptació 
 
El règim d’ingrés corresponent al material i visites guiades del Museu de 
l’Aquarel.la es gestionaran pel règim d’autoliquidació, amb anterioritat a la retirada 
del material  o de la realització de la visita. 
 
Els preus públics corresponents a l’Escola d’art i oficis de Llançà i Museu de 
l’Aquarel.la es gestionaran directament per l’Ajuntament o bé a través de 
l’Organisme Autònom d’aquest Ajuntament “Patronat Municipal Museu de 
l’Aquarel.la – Fundació Martinez Lozano.  
Serà el Patronat Municipal Museu de l’Aquarel.la, a través del seu Director, qui 
gestionarà les inscripcions, les altes, les baixes i modificacions que causin els 
alumnes de l’Escola d’arts i oficis, mitjançant presentació d’una sol.licitud de 
realització d’activitat al Registre general de l’Ajuntament. 
 
El Director controlarà les inscripcions, les altes, baixes i modificacions abans 
d’iniciar la realització de l’activitat, així com les visites guiades. 
 
Qualsevol variació que es detecti per part de la Direcció serà comunicada a 
l’Ajuntament per tal de poder gestionar el pagament dels rebuts. 
 
La gestió i el cobrament de les diferents mensualitats de l’Escola es realitzarà per 
padró que es confeccionarà mensualment, mitjançant els antecedents, altes i 
baixes que s’hagin produït durant el període anterior.  
Els canvis produïts durant el mes i les baixes, només produiran efectes per al mes 
següent.  
El càrrec dels rebuts domiciliats es realitzarà durant la primera quinzena del mes 
en curs, i per tal de poder confeccionar aquest padró, l’alumne donarà autorització 
de domiciliació bancària en la sol.licitud de realització de l’activitat. 
 
Qualsevol variació en la modalitat d’activitat a realitzar per part de l’alumne i/o de 
domiciliació bancària tindran efectes a partir del mes següent de la seva 
comunicació, i s’hauran de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament. 
 
En el cas que algun alumne iniciés l’activitat sense realitzar el dipòsit previ 
corresponent a la matrícula, es podrà incloure aquest càrrec per part d’aquest 
Ajuntament en el padró del mes que correspongui. 
 
Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de 
constrenyiment.  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’aplicaran 
les normes que regulen els preus públics, l'Ordenança general de gestió, 
recaptació i inspecció tributària, la LGT, així com les disposicions que les 
desenvolupin i complementin. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança Fiscal i els seus preus públics entraran en vigor el 1r de 
gener de 2017 i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la 
seva modificació o derogació expresses. 
 
Vistiplau 
L’ALCALDE       SECRETARI 


