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 ESPAI 1                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 40 m2 
Aforament màxim 40 persones  
Recursos disponibles  
Especificacions Sala polivalent. 
Preu/hora ( lloguer ) 5€/h per a entitats fora del territori // 12,5€/h per a empreses i particulars. 

 

 ESPAI 2                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 60 m2 
Aforament màxim 60 persones  
Recursos disponibles Disposa d’equip de so, que es lloga a part.  
Especificacions Sala dansa o aula taller mitjana 
Preu/hora ( lloguer ) 6,5€/h per a entitats fora del territori // 15,5€/h per a empreses i particulars. 

 

 ESPAI 3                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 90 m2 
Aforament màxim 80 persones  
Recursos disponibles  
Especificacions Sala de jocs / lectura 
Preu/hora ( lloguer ) 7€/h per a entitats fora del territori // 15,5€/h per a empreses i particulars. 
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ESPAI 4                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 120 m2 
Aforament màxim 100 persones  
Recursos disponibles  
Especificacions Sala de pintura / manualitats 
Preu/hora ( lloguer ) 8€/h per a entitats fora del territori // 15,5€/h per a empreses i particulars. 

 

 ESPAI 5                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 200 m2 
Aforament màxim 150 persones  
Recursos disponibles Disposa d’equip de so, que es lloga a part. 
Especificacions Sala de karate / ioga i dansa. 
Preu/hora ( lloguer ) 8,5€/h per a entitats fora del territori // 22,5€/h per a empreses i particulars. 

 

 ESPAI 6                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 40 m2 
Aforament màxim 40 persones  
Recursos disponibles  
Especificacions Sala Polivalent 
Preu/hora ( lloguer ) 4€/h per a entitats del territori // 9€/h per a entitats fora del territori // 20€/h per a empreses i particulars. 
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       ESPAI 7                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 60 m2 
Aforament màxim 60 persones  
Recursos disponibles Disposa d’equip de so, que es lloga a part. 
Especificacions Sala de dansa mitjana, aula taller petita 
Preu/hora ( lloguer ) 7€/h per a entitats del territori // 13€/h per a entitats fora del territori // 21.5€/h per a empreses i particulars. 
     ESPAI 8                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 90 m2 
Aforament màxim 80 persones  
Recursos disponibles  
Especificacions Sala de jocs / lectura 
Preu/hora ( lloguer ) 8€/h per a entitats del territori // 14,5€/h per a entitats fora del territori // 22.5€/h per a empreses i particulars. 

 

    ESPAI 9                                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 120 m2 
Aforament màxim 100 persones  
Recursos disponibles Disposa d’equip de so, que es lloga a part. 
Especificacions Sala gran de karate / ioga i dansa. 
Preu/hora ( lloguer ) 9,5€/h per a entitats del territori // 16€/h per a entitats fora del territori // 41€/h per a empreses i particulars. 

 


