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1. Preu públic per assistència al Conservatori Elemental de Música 
Lluís Milà. 

Art. 1r. Concepte. 
De conformitat amb el que preveu l'art. 127, text refòs de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix el preu públic per assistència i estància al 
Conservatori Elemental de Música Lluís Milà, que es regeix per aquesta ordenança. 
 
Art. 2n. Obligats al pagament. 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es 
beneficien dels serveis o activitats prestats o realitzats per l'Ajuntament a què fa 
referència l'article anterior. 
 

Art. 3r. Quantia. 
3.1.- Quotes 
 
La quantia del preu públic regulat en esta ordenança és la fixada en la tarifa 
continguda en l'apartat següent per a cadascun dels diferents serveis. 
Quotes 
Matrícula (per assignatura). 45,04

Carnet escolar 2,72

Obertura d'expedient (alumnes de nou ingrés) 21,23

Quotes trimestrals 

Instrument 71,46

Signatures complementàries. 42,88

(a partir de 5 signatures, la resta exempt) 
En aquells conceptes no regulats en la present ordenança s’estarà a allò disposat 
per la Generalitat 
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en la matrícula. 
El segon germà tindrà una bonificació del 25% en la matrícula. 
 
3.2.- Quota “Mètode Suzuki” 
 
Per impartir classes en el Conservatori de Música 
“Luis Milán” en concepte de “Mètode Suzuki”, quota 
mensual                                                                                                              60,00    
 
 
 
Art. 4t. Obligació de pagament. 
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança naix des 
que se sol·licita la matrícula en qualssevol dels serveis específicats en l'apartat 
segon de l'article anterior. 
2. El pagament del preu públic susdit es fa a l'hora de presentar la factura 
corresponent per qui està obligat de fer-lo. 
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Art. 5è. Disposició final. 
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada amb carácter definitiu pel Ple de la 
Corporació entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, vigeix fins a ser modificada o derogada expressament. 


