
La reserva i el lloguer dels espais disponibles a la Miró Mallorca Fundació, s’haurà de realit-
zar amb un mínim de 15 dies d’antelació. 

Les tarifes no inclouen IVA. Serà necessari abonar el 50% de la tarifa en el moment de la 

de l’acte. 

Observacions
Per a mobiliari auxiliar i altres dispositius audiovisuals, 
contacteu amb Pere Manel Mulet Ferrer (pmmulet@miromallorca.com)

Auditori 
L’auditori de la  Miró Mallorca 

Moneo, a la planta principal.
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TARIFES DE LLOGUER D’ESPAIS

AUDITORI

2 hores ½  dia 1  dia

cada dia 

addicional

cada hora

addicional

400€ 750€ 1200€ 500€ 200€

info@miromallorca.com
(Ref. Lloguer espais)

Telèfon 971 70 14 20
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SUPERFÍCIE

CAPACITAT MÀXIMA

HORARI

110 m²      

99 assistents + 6 ponents     

Sí. Ubicació a la part superior de l’auditori.     

En cas que la celebració de l’acte tingui lloc fora dels horaris habituals 
d’obertura al públic de la Fundació, s’aplicarà el cost extra addicional que 
pugui suposar la contractació del personal necessari per a garantir la se-
guretat i l’èxit de l’esdeveniment.

 
2 barres de focus tipus PAR 64 de 1000 W i PC Coemar de 1000 W, una 
sobre la platea i una altra sobre l’escenari. Sobre aquesta darrera dispo-
sem de dos focus de retall ACENTO de 650 W. Operable a través de tau-
la d’il·luminació de 12 canals completament programable. A més, la sala 
està il·luminada amb làmpades incandescents convencionals.

Etapa de potència estèreo CREST FA-2401 amb dos altaveus a la sala 
TURBOSOUND TXD-560 de 400 W RMS. També es disposa d’una eta-
pa de potència monoaural CREST LA-601. La taula mescladora és 
ALLEN&HEATH PA20 de 18 canals. 
La microfonia disponible és de 4 micròfons per a conferenciant AKG 

-
lapa, i 1 d’ells pot ser del tipus diadema (SHURE Beta WBH53T). També 
disposem de 2 micròfons convencionals SHURE Betagreen. Es poden 
reproduir CD, DVD, cassets i DAT.

 
Projector Hitachi CX1250, de 4500 lúmens amb capacitat d’inputs ha-
bituals (senyals de vídeo DVI, BNC, RGB). Disposem d’un distribuïdor de 
senyals a la cabina que permet commutar entre diferents entrades (DVD, 
VHS, ordinador portàtil) tant des de l’escenari com a la cabina de pro-
jecció. La projecció es fa sobre una pantalla de 5 x 2’80 m que permet la 
projecció 4:3 o 16:9.

Auditori 
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ALTRES TARIFES

400 €

900 €

800 € 1.600 € 600 €

1.800 € 2.600 € 800 €

375 € 600 €

Auditori + Porxo

Auditori + Son Boter

½  dia 1 dia
Cada dia 
addicional

Tarifes de 

lloguer d’espais 2 hores

Departament de Comunicació i Màrqueting

Tel. 971 701 420 / 616 694 603
roser.salmoral@miromallorca.com

nsureda@miromallorca.com

www.miromallorca.com


