Ajuntament de Monistrol de Calders

REGLAMENT FIRA DEL COL·LECCIONISME MONISTROL DE CALDERS
1. Objectius
Els objectius de la Fira de col·leccionisme i Mercat d’art són: Promoure la
venda, compra i intercanvi de productes de col·leccionisme i peces d’art.
Situar en la programació de fires i festes de Monistrol de Calders un nou
esdeveniment que acabi donant forma a un calendari defires, festes o
festivals.
Complementar l’oferta comercial de la vila i del mercat, atraient nous
visitants.
Donar a conèixer Monistrol de Calders i els seus productes a nous
visitants.
2. Dia i hora de la Fira
La primera edició de la Fira del col·leccionisme i Mercat de l’art tindrà lloc
el diumenge 2 de novembre de 2014, de 9 a 14 h.
3. Normes d’instal·lació
- La instal·lació de les parades es farà entre les 7.30 i les 9.00 hores.
- L’organització serà qui distribuirà les parades.
- Al costat de la parada no podrà haver-hi estacionat cap vehicle que no
formi part del punt de venda.
- Cada inscrit/a aportarà la seva infraestructura i s’encarregarà del
muntatge i desmuntatge.
- El servei de neteja s’iniciarà a les 15 h, moment en què les parades ja
hauran d’estar recollides.
- Cada inscrit/a es responsable dels seus objectes i els ha de retirar un cop
acabat el mercat.
- Hi haurà un espai habilitat per deixar el producte que es vulgui llençar.
4. Productes objecte de venda i intercanvi
Podran ser objecte de venda i intercanvi:

Objectes de col·leccionisme com ara: filatèlia (col·leccionisme de segells),
numismática (col·leccionisme de monedes), minerals, col·leccions
privades, autògrafs, paper antic, postals, documents, fotografies, cartells,
còmics, llibres antics, discs, joguines antigues, rellotges, petits objectes de
vitrina, plomes, bolígrafs, llapis, accions, cartells de cinema, de toros,
paperetes electorals, plaques i cartells de companyies asseguradores,
calendaris de butxaca, plaques (o xapes) de cava, sobres de sucre, bitllets
de loteria, jocs de cartes, etiquetes de begudes o d’aliments, etc,
adhesius, cosmètica antiga, cartells publicitaris, ampolles, baldufes, ràdios,
àlbums de cromos,
col·leccionisme esportiu, targetes de telefonia, bitllets de l’ONCE, cinema,
història postal, República espanyola, Guerra civil, Cuba, Filipines, teatre,
cartells de Setmana Santa, història militar, minerals, cases de nines, ninots
(ex. Madelman) futbol, rèpliques de pòsters, soldats de plom, miniatures,
miniatures de licor, etc
Obres artístiques realitzades sobre paper, cartró, tela, fusta o similar, amb
tècniques diverses, (llapis, carbó, tinta, aquarel·la, oli, acrílic, gravat, etc.)
Objectes de segona mà amb una antiguitat mínima de 30 anys, com
mobles i objectes de decoració usats, reciclats o restaurats. No es
permeten rèpliques o falsificacions, llevat que estiguin degudament
retolades, indicant que no es tracta d’objectes antics.
Els/les titulars es responsabilitzaran de la procedència lícita dels productes
objecte de venda, i no s’admetrà la competència deslleial amb el comerç
local.
L’Ajuntament de Monistrol de Calders es reserva la facultat de concretar,
ampliar o restringir els productes que puguin ser objecte de venda,
atenent a raons de qualitat, seguretat ciutadana o les que s’escaigui.
5. Sol·licituds
Les persones interessades en obtenir dret a parada hauran de fer arribar
el full d’inscripció omplert a l’Oficina de l’Ajuntament de Monistrol de
Calders
(Tel. 93 839 90 00) d’acord amb el model que hi trobareu o que us podeu
descarregar a través de la pàgina web www.monistroldecalders.cat
La via per fer arribar aquest full d’inscripció pot ser:

• Lliurant-lo a l’Oficina de l’Ajuntament de Monistrol de Calders
• Per correu electrònic a l’adreça monistrolc@diba.cat
El full d’inscripció indica les mides de la parada i altres informacions
imprescindibles sobre el/la titular, productes, etc. i, per tant, la veracitat
de la informació facilitada pot comportar l’admissió o no al mercat.
En cas d’exposar antiguitats cal presentar dues fotografies.
El termini màxim per rebre el full d’inscripció és el 28 d’octubre a les 14
hores.

6. Parades
Les dimensions mínimes per a tot tipus de parades serà de dos metres. Les
dimensions màximes seran les que corresponguin a les limitacions de
l’espai disponible, amb un màxim de 6 metres.
Les parades no interferiran l’entrada i la sortida dels habitatges i la lliure
mobilitat i circulació de les persones. Això també vol dir la instal·lació de
veles, marquesines, caixes i productes.

