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Ordenança fiscal número 46 reguladora de la taxa per la prestació 
del servei de venda d’objectes diversos per part del Museu del 
Càntir 
 
Article 1r.- Concepte 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del  text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, s’estableix la 
taxa per la prestació del servei de venda d’objectes diversos per part del Museu del 
Càntir, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n.- Objecte 
 
Constitueix l'objecte de la taxa la venda d'objectes diversos per part del Museu del 
Càntir inclosos en l’annex d’aquesta ordenança. 
 
Article 3r.- Persones obligades al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o jurídiques que facin 
l'adquisició dels objectes esmentats en l'annex d'aquest ordenança. 
 
Article 4rt.- Obligació de pagament 
 
L'obligació de pagament de la taxa neix per l'adquisició de l'objecte.  
 
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de l’adquisició, llevat de la venda 
d’articles que adquireixin els establiments comercials o distribuïdores de llibres als 
quals se’ls expedirà l’albarà de compra corresponent. Un cop cada tres mesos es 
formalitzarà la factura de càrrec dels articles venuts. La resta d’articles podran 
quedar en dipòsit a l’establiment amb el compromís per part d’aquest d’exposar-
los en un lloc visible. 
 
Article 5è.- Tarifes reduïdes 
 
1. Aquells visitants del museu que hagin adquirit l’entrada i comprin la “Guia del 

Museu del Càntir”, tindran un descompte de 2,00€ en el preu de venda de 
l’esmentada publicació. 

  
2. Les llibreries o establiments comercials gaudiran d’un descompte del 30 per 
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cent (30%) en les publicacions editades pel Museu. En el cas de distribuïdores, 
aquest descompte serà del 40%. El preu de venda d’aquests articles haurà de 
ser el preu fixat en l’annex d’aquesta ordenança. 

 
3. El Patronat del Museu del Càntir tindrà el dret de reservar una part dels 

exemplars de publicacions editades pel mateix Patronat per lliurar-los 
gratuïtament en actes de tipus protocol·lari, cultural o festiu.  

 
Així mateix, podrà obsequiar amb un exemplar d’aquestes edicions als centres 
docents del municipi, a la biblioteca municipal d’Argentona, i a altres 
administracions i institucions públiques, així com a  entitats sense afany de 
lucre. 

 
En ambdós casos, aquests exemplars gratuïts no es podran posar a la venda. 
 
4. L’Ajuntament d’Argentona i les entitats sense afany de lucre d’Argentona que 

precisin càntirs de la col·lecció, gaudiran d’un descompte del 30 per cent (30%). 
Aquests càntirs no es podran posar a la venda en cap cas. 

 
5. El Patronat podrà obsequiar amb un càntir de l’any a aquelles persones o 

institucions que col·laborin activament amb la organització de la Festa del 
Càntir d’Argentona i Fira de Ceràmica i Terrissa, especialment els voluntaris, 
ceramistes participants a la fira i patrocinadors, fins a un màxim del 10% de la 
comanda total i d’un càntir per persona o entitat. La relació de càntirs sense 
càrrec serà autoritzada mitjançant signatura pel President del Patronat. 

 
6. Les persones que disposin del carnet del Club del Museu del Càntir d’Argentona 

en vigor en qualsevol de les seves modalitats gaudiran d’un descompte del 20% 
en el preu dels productes regulats en aquesta ordenança. 

 
7. Les persones que disposin del carnet del Club del Museu del Càntir d’Argentona 

en vigor en la modalitat de protector, institució o empresa tindran dret a 1 
càntir de l’any gratuït.    

 
8. Les persones que disposin del carnet del Club del Museu del Càntir d’Argentona 

en vigor en la modalitat de patrocinador tindran dret a 3 càntirs de l’any 
gratuïts.   

 
 Article 6è.- Quantia. 
 
La quantia de la taxa  a que es refereix l'article primer d'aquesta ordenança es 
regularà d'acord amb les tarifes relacionades en l'annex.  
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Disposició final. 
 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de la seva publicació íntegra en 
el BOPB i serà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats seguiran vigents. 

  
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&08/022018017407.pdf&1 
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PRODUCTE PREU 
Càntir col·lecció any 2018 23,00€ 

Càntir col·lecció any 2017 20,00€ 

Càntirs col·lecció anys anteriors  15,00€ 

Pòsters col·lecció càntirs 4,00€ 

Clauers col·lecció 4,00€ 

Samarretes adults 10,00€ 

Pins col·lecció 4,00€ 

Postals del Museu 0,50€ 

Catàlegs d’exposicions ceràmica 6,50€ 

Catàleg d’exposicions monogràfiques 15,00€ 

Càntirs de vidre 95,00€ 

Guia del Museu del Càntir 10,00€ 

Llapis Museu del Càntir 2,00€ 

Placa cava col·lecció Museu del Càntir 1,50€ 

Didal Museu del Càntir 2,50€ 

Cava Museu del Càntir 6,00€ 
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