
Fons d’Art

El  Fons  d'Art  Grup  Escolà  S.L,   que  agrupa  les  Sales  d'Art 
esmentades  al  lateral  d’aquest  document,  li  ofereix  a  Vostè,  la 
possibilitat d'integrar-se en el món de l'Art, escollint i adquirint l'obra 
dels artistes que s’exposen en elles, així com l’obra pertanyent al Fons 
d'Art de les mateixes, mitjançant el pagament d’una quota mensual 
que Vostè mateix  es  fixa,  amb un import  mínim de trenta  (30,00) 
euros cada mes.

L'import d'aquestes quotes queda garantit de forma solidària per les 
Sales integrants del Grup d’Art Escolà S.L, sempre i exclusivament 
per  la  compra  d'una  pintura,  escultura  o  qualsevol  altre  objecte 
relacionat amb l’Art que s'exposi en elles. Cada soci/sòcia integrant 
del  Fons  d’Art  rebrà  la  informació  corresponent  de  les  diferents 
exposicions.

Les  quantitats  abonades  per  cada  soci/sòcia  mensualment, 
s’acumularan  com  a  fons  individual  per  a  la  futura  compra  de 
qualsevol  obra integrant  del  Fons d’Art  Grup d’Art Escolà S.L; 
tenint  el  caràcter  d’obligació  personal  entre  cadascun  dels/les 
socis/sòcies i el  Grup d’Art Escolà S.L.   Tota diferència  entre el 
fons  acumulat  per  cada  soci/sòcia  i  l'import  econòmic  de  l'obra 
finalment adquirida, podrà ésser abonada per aquest/a al comptat o bé 
en  pagaments  periòdics  de  fins  a  sis  mensualitats,  augmentant  la 
quota, si fos necessari.

El pagament  de la quota mensual  de cada soci/sòcia  es podrà cancel·lar 
personalment per aquest/a, sempre que així ho desitgi, comunicant-ho per 
escrit amb una setmana d’antelació a la data establerta. La cancel·lació en 
el pagament de la quota podrà efectuar-se de forma temporal o definitiva, 
d’acord amb la voluntat del soci (o dels seus legítims hereus). L’import al 
qual s’elevi el fons acumulat en la data de cancel·lació, es farà sempre i en 
tot cas efectiu mitjançant l’adquisició d’una obra integrant del Fons d’Art 
del  Grup d’Art  Escolà  S.L,  i  no  s’efectuarà  en  cap  cas  per  mitjà  del 
reintegrament dels diners ja abonats pel soci/sòcia.

Els socis del Fons d'Art tindran els següents avantatges:
1. Al començar cada temporada, el soci rebrà gratuïtament un Anuari d'Art on podrà 

veure els artistes que exposaran a cada sala, amb una mostra de les obres que cada 
un d'ells realitza. Aquest llibre és exclusiu per als socis. 

2. El soci podrà veure les exposicions abans d'inaugurar-se. 
3. Finançament fins a 6 mesos de l'obra adquirida sense cap recàrrec. 
4. Descompte del 10% de l'import total disponible en el moment de la compra o del 

total si l'acaba de pagar. 
5. En cada inauguració es sortejaran 4 obres per a tots els socis de Barcelona, Lleida, 

Tarragona i Saragossa. El soci hi participarà sense necessitat d'assistir-hi. 
6. Els socis podran visitar i adquirir obres de les exposicions que es celebren a les 

nostres galeries a través de la galeria virtual a Internet (www.grup-escola.com). 


