
 

Fundació Miró Mallorca 

Lloguer d'espais 

Espai Educatiu 
 

Informació i reserva: 
info@miromallorca.com (Ref. Lloguer espais) 
 

Departament de Comunicació i Màrqueting 
Tel. 971 701 420 / 616 694 603 

roser.salmoral@miromallorca.com 
nuria.sureda@miromallorca.com 

 

 
Miró desitjava que la Fundació Pilar i Joan Miró  
fos un canal per a apropar l’art a la ciutadania.  

 
El Departament Educatiu de la Fundació vol fer realitat aquest desig 

 i per això posa a disposició els seus espais, on es poden dur a 
terme activitats que permetin apropar-se al fet artístic. 

 

 

TARIFES DE LLOGUER D'ESPAIS 

 ½ dia 1 dia 

ESPAI EDUCATIU 400 € 700 € 

 

Condicions de la reserva: 

Plus tarifari per tancament d’espais en horari d’obertura al públic d’un 30% d’increment 

damunt la tarifa de lloguer aplicada. 

La reserva i el lloguer dels espais disponibles a la Fundació Miró Mallorca s’haurà de 

realitzar amb un mínim de 15 dies d’antelació. 

S’haurà de fer una sol·licitud per escrit especificant: la data de l’esdeveniment, horari, 

afluència prevista, tipus d’acte, necessitats específiques (càtering, il·luminació, música), 

etc. 

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

reserva per a poder procedir al bloqueig de l’espai i, el 50% restant s’abonarà abans de 

l’inici de l’acte. 
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Fitxa tècnica 

Ubicació 

 

 

SUPERFÍCIE 

 55 m
2 

 

CAPACITAT MÀXIMA 

 30  assistents 

 

ACCÉS PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

 No 

 

HORARI 

 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 
seguretat i l'èxit de l'esdeveniment. 

 

EQUIPAMENT TÈCNIC DISPONIBLE 

 Corrent elèctric 220 V 
Aire condicionat. 
Equip àudio CD i bluetooth. 
Vídeo projector i pantalla desplegable. 
Mobiliari per a treball (taules i banquets). 
 
Disposa d’un lavabo a l’interior. 
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Horaris d’obertura de la Fundació Miró Mallorca: 

 

Horari d’estiu: del 16 de maig al 15 de setembre 

De dimarts a dissabte de 10 a 19 h. Diumenges i festius de 10 a 15 h. 

Dilluns tancat. 

 

Horari d’hivern: del 16 de setembre al 15 de maig 

De dimarts a dissabte de 10 a 18 h. Diumenges i festius de 10 a 15 h. 

Dilluns tancat. 
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