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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Táboa informativa de alugueres 

I. Táboa de taxas según o tipo de actividade 

Actividade Taxa 
Sen cobro de en-
trada ou taxa ao 
usuario 

1. Actividades Artísticas de agrupacións con participación de profesorado e/ou alum-
nado do centro ≥60% (igual ou maior do 60%) 

Exenta 

2. Actividades Artísticas de agrupacións con participación de profesorado e/ou alum-
nado do centro <60% (menor do 60%) 

A 

3. Festivais e actividades de centros escolares ou asociación sen ánimo de lucro 
distintas das expresadas noutros apartados 

A 

Con cobro de en-
trada, taxas ou matrí-
cula 

4. Actividades de agrupacións con participación de profesorado e/ou alumnado do 
centro ≥60% 

B 

5. Actividades de agrupacións con participación de profesorado e/ou alumnado do 
centro <60% 

C 

6. Actividades formativas dirixidas a profesorado e/ou alumnado do centro con unha 
reducción da taxa a estes usuarios ≥25% 

A 

7. Actividades formativas dirixidas a profesorado e/ou alumnado do centro con unha 
reducción da taxa a estes usuarios <25% 

B 

8. Actividades benéficas (musicais ou non). A finalidade deberá acreditarse e figu-
rará na publicidade do evento. 

Exención 
do 50% 

9. Outras actividades A determi-
nar 

 
 
II. Importe das taxas según espazos (IVE non incluído) 
Taxa Auditorio Sala de Orquesta Aulas A partir da 3ª aula  A partir da 5ª aula 

1 día ½ día 1 día ½ día 1 día ½ día 1 día ½ día 1 día ½ día 

A 185 € 110 € 92,50 € 55 € 46,25 €  27, 50 € 27,75 €  16,50 € 18,50 € 11 € 

B 250 € 175 € 125 € 87,50 € 62,50 € 43,75 37,50 € 26,25 € 25 € 17 € 

C 300 € 225 € 150 € 112,50 € 75 € 56,25 € 45 € 33,75 € 30 € 22,50 € 
 
 
III. Outros gastos 
Gastos de apertura e vi-
xilancia 

Técnico de son Gastos de limpeza e de-
sinfección (COVID-19) 

Técnico de luces Iluminación dirixida 

20 €/hora ou fracción 
(IVE incluído). Mínimo 4 
horas 

Semana: 20 €/hora. 
Sábados e Domingos: 
25 €/hora (IVE non in-
cluído). Mínimo de 4 ho-
ras 

72 € (IVE non incluído) 
 
 

Semana: 20 €/hora. 
Sábados e Domingos: 
25 €/hora (IVE non in-
cluído) 

45 € (IVE non incluído) 

 


