
SOL·LICITUD DE LA SALA D’ACTES  

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT

Nom i cognoms responsable
 

Telèfon   

En representació de l’entitat  /  servei municipal CIF/DNI de l’entitat 

Domicili Núm. Registre municipal 

  
Localitat 
   
  

Núm. val de compres (només els 
serveis de l’ajuntament)

Adreça electrònica 
                        

    
SOL.LICITA  la sala d’actes del Museu de Granollers per:

 Conferències
 Seminari
 Taules rodones

 Col·loqui
 Presentacions
 Altres:  

DADES DE L’ACTE

Data

Horari activitat

Horari de preparació o muntatge

Títol o tema          

Conferenciant/s

Nota d’introducció

Presentador (si s’escau)

TIPUS DE DIFUSIÓ      

    premsa                     cartell                      invitació                  Altres: 

MATERIALS
Equips/material que demana Equips/material que porta el sol·licitant



TAXES MUNICIPALS A PAGAR

En horari d'obertura al públic del Museu, preu hora i fracció
Serveis de l'ajuntament i organismes directament dependents 15,00 €

Institucions públiques i entitats socioculturals, sense afany de lucre, inscrites en el
Registre Municipal 20,00 €

Particulars, entitats particulars, entitats privades i les no pertanyents a les 
categories anteriors 110,00 €

*Suplement sobre la taxa corresponent per la utilització de les instal·lacions, fora de l'horari d'obertura, per 
hora: Preu públic: 20,00 IVA: 4,20 Total: 24,20
*Vigilant extra en aforaments de més de 50 persones, per hora: Preu públic: 20,00  IVA: 4,20 Total: 24,20

OBSERVACIONS
                                                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                
 

Data  de lliurament  
                               
Signatura i segell del sol·licitant                                                                          Conformitat del Museu de Granollers
 
 
   

  

Horari d'obertura al públic del Museu
D'abril a octubre
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 h
Diumenges matí,  d'11 a 14 h 

De novembre a març
De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h
Diumenge matí, d'11 a 14 h
 

Horari de tancament al públic del Museu 
De dimarts a divendres, de 9 a 13 h 
De les 20.30 o 21h a les 22 h
Excepte els diumenges i festius

Tancat
Tots els dilluns de l’any
1 de gener, 6 de gener, Divendres Sant, 1 de Maig, 11 de Setembre, Nadal i Sant Esteve

Important:
* Els actes han de procurar acabar en el temps sol·licitat 
* El full de sol·licitud només tindrà validesa quan continguin totes les dades i conformat i segellat pel Museu.
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