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Tarifes de serveis als tallers d'obra gràfica de Joan Miró   
A partir de l’11 de gener del 2023 (IVA no inclós) 

 

Tarifes de serveis als tallers 
d'obra gràfica  Import 

Assistència dels tècnics mestres de tallers 

Assistència tècnica 37,50 € 

Sessió d'assessorament 
individual (3 hores) 

93,75 € 

Lloguer d'espais 

Sessió / treball al taller 1 dia 25,00 € 

Sessió / treball al taller 3 dies 56,25 € 

Sessió / treball al taller 1 
setmana 

75,00 € 

Sessió / treball al taller 2 
setmanes 

137,50 € 

Sessió / treball al taller 1 mes 250,00 € 

Sessió / treball mitjans digitals 
1/2 dia 

5,00 € 

Sessió / treball mitjans digitals 
1 dia 

12,50 € 

Sessió / treball mitjans digitals 
3 dies 

25,00 € 

Sessió / treball mitjans digitals 
1 setmana 

37,50 € 

Sessió / treball mitjans 
digitals 3 setmanes 1 mes 

125,00 € 

** Descompte del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes visuals 
de les Illes Balears (AAVIB) 
 
 
 
 
 

 
PREUS Impressió en traçador digital Epson Stylus-pro 9900 
(11 tintes Ultrachrome_Certificat  EPSON Digigraphie) ** 

 Preu 

/ cm 

lineal  

Traçador cm amb paper de proves estàndard mat 
170 g  
(90-100 cm d’ample) 

0,40€ 

Traçador cm (l’artista hi aporta el paper)  
(90-100 cm d’ample) 

0,40€ 

Impressió de fotolits. Serigrafia sobre pel·lícula 
transparent de 90 cm ample 

0,50€ 
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** Descompte del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes 
visuals de les Illes Balears (AAVIB) 
 

Forn ceràmica de gas (300 L. de capacitat) ** 

Càlcul del 
preu 
segons % 
volum de 
càrrega 

Cuita a baixa 
temperatura   càrrega 
total 

  100,00€ 

Cuita a alta 
temperatura 
càrrega total 

125,00€ 

** Descompte del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes 
visuals de les Illes Balears (AAVIB) 
 
 
1. Tarifes corresponents a altres serveis, com segueix (IVA no inclòs): 
  

Tarifes d'altres serveis Import 

Fotocòpia DIN A4 blanc i negre, per còpia 0,55 € 

Fotocòpia DIN A3 blanc i negre, per còpia 1,10 € 

Fotocòpia DIN A4 color, per còpia 1,32 € 

Fotocòpia DIN A3 color, per còpia 2,40 € 

Lloguer d’imatges 100,00€ 

 
 


