
LLOGUER I CESSIÓ D’ESPAIS

ESPAI ENTITAT
D’ARTS
ESCÈNIQUES 
OSONENCA

ENTITAT 
OSONENCA

ENTITAT 
D’ART 
ESCÈNICA 
NO OSONENQUES

ENTITATS
NO OSONENQUES

ENTITAT 
OSONENCA 
SENSE ÀNIM 
DE LUCRE

Aules d'assaig (1 o 2 )                              70 €                              100 €       150 €                            200 €                                       300 €

Aula 20 EMVIC                               70 €                              100 €       150 €                            200 €                                       300 €

Foyer sala ( 1 o 2 )                              80 €                              200 €       375 €                            500 €                                       750 €

Pati de Grades                                  80 €                              200 €       375 €                            500 €                                       750 €

Sala 3  Joan Anglada                              100 €                              300 €       625 €                            750 €                                       1500 €  

Sala 2  Joaquim Maideu                              200 €                              600 €       1250 €            1500 €                                     3000 €  

Sala 1  Ramon Montanyà                              400 €                              800 €       1750 €            2000 €                                    4000 €

Aquestes tarifes inclouen el material tècnic propi de L'Atlàntida, però no inclouen la prestació de serveis. Podeu consultar el cost dels serveis tècnics 
en aquest document.
         
Cada tarifa correspon a un ús màxim de 4,5 hores que es comptabilitza a partir de l'entrada de públic i fins a la sortida del mateix. * 
         
Cada tipologia de tarifa respon al tipus de personalitat jurídica i a la ubicació social de l'entitat solicitant. Les tarifes no inclouen l'IVA. 
         

- Poden acollir-se a la tarifa entitat osonenca sense ànim de lucre, aquelles entitats que tinguin reconegut el caràcter no lucratiu/finalitat social si 
l'activitat que porten  a terme no té una finalitat lucrativa**.  

        
 - Les entitats no osonenques que acreditin la condició sense ànim de lucre tindran un 10% de descompte si l'activitat que porten a terme no té 

finalitat lucrativa**.  

        
          
* En el cas de preveure la necessitat d'establir un assaig previ el mateix dia, caldrà fer-se càrrec del cost dels serveis tècnics addicionals.        
** La comissió de seguiment de l'Ajuntament de Vic és l'organ responsable d'aprovar l'adjudicació de les tarifes especials d'entitats sense ànim de lucre.


