
         Tarifes aplicables a reserves fetes a partir de l'1 de març de 2018

SALA/ESPAI UNITAT TIPUS ENTITAT ACTE INTERN
ACTE OBERT I 

GRATUÏT

ACTE OBERT I 
DE 

PAGAMENT
SALA POLIVALENT €/HORA Entitats no lucratives 20,00 €             10,00 €             40,00 €             
SALA D'ACTES Col·lectius* 50,00 €             30,00 €             70,00 €             
*aforament 99 persones Particulars i empreses 90,00 €             90,00 €             90,00 €             

SALA POLIVALENT €/HORA Entitats no lucratives 14,00 €             9,00 €               25,00 €             
SALA SOTACOBERTA Col·lectius* 35,00 €             20,00 €             50,00 €             
*aforament 80 persones Particulars i empreses 60,00 €             60,00 €             60,00 €             

SALA POLIVALENT €/HORA Entitats no lucratives 10,00 €             5,00 €               20,00 €             
ALTELL Col·lectius* 18,00 €             9,00 €               36,00 €             
*aforament 35 persones Particulars i empreses 40,00 €             40,00 €             40,00 €             

*Per col·lectius entenem grups polítics, culturals, espotius o similars que desenvolupin activitats relacionades amb les 
seves disciplines i que no estiguin registrats com entitats sense ànim de lucre. 

Tots els preus s'expressen sense IVA inclòs.

L'espai quedarà confirmat un cop es faci el pagament avançat del 50% del lloguer de la sala. Aquest import, 
en cas d'anul·lació de la petició de sala, es retornarà íntegre sempre que es comuniqui amb 48 hores d'antel·lació.  

El preu inclou l’ús dels equips tècnics disponibles i propietat de La Lira (consulteu quins son). En cas de no 
disposar del material, el podem gestionar des de l'entitat mitjançant el lloguer amb la nostra empresa 
proveïdora habitual especialitzada. La despesa anirà a càrrec del grup sol·licitant. L'Entitat declina tota
responsabilitat sobre el correcte us o conservació d'aquests equips.

La direcció de La Lira establirà la necessitat que l'aparell sigui manipulat per un tècnic especialitzat. El cost 
d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat que demana la sala a raó de 20€/h sense IVA inclòs

Els horaris de les sales son de dimarts a divendres de 10 a 21h. Si l'activitat requereix un servei extraordinari 
de personal (tècnic de vigilància o de neteja) l'entitat o  empresa sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les 
despeses a raó de 20€/h sense IVA inclòs per cada servei independentment.
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