
 

Fundació Miró Mallorca 
Lloguer d'espais 

Rodatges i  

sessions de fotografia 
 

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 

 

 
La Fundació Miró Mallorca  

és un espai únic al món,  
no només perquè visitar-la és fonamental 

per entendre i gaudir de la 
 vida i l’obra de Joan Miró, 

sinó pels seus espais singulars i  
racons que conviden  

a fotografiar-los o filmar-los. 
 

Anualment la Fundació acull i atén 
rodatges de l’àmbit local,  
nacional i internacional i  

shootings fotogràfics (moda, art, 
arquitectura, gastronomia, etc.) 
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TARIFES DE LLOGUER D'ESPAIS 

 ½ dia 1 dia 

SESSIÓ DE FOTOGRAFIA “Només 
exterior” 

950 € 1.590 € 

FILMACIÓ I/O SESSIÓ 

FOTOGRÀFICA “Interior i exterior” 
1.700 € 2.980 € 

 

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. 

 

 

Fitxa tècnica 

Ubicació 
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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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