
 
 

 

 

Reglament Fira del Disc Mercat de Música Viva de Vic 2022: 

 

Aquest reglament regula la contractació d’espais i/o serveis que els organitzadors del 

Mercat de Música Viva de Vic posen a disposició dels professionals que desitgin tenir 

presència en les parades de discs ubicades a la sota les voltes de la Plaça Major, zona 

d’influència del Mercat de Música Viva de Vic. Les dates i horaris d’obertura de les 

parades de la Fira del Disc s’ajustaran al programa oficial d’actuacions: 

 

 La Fira està ubicada a la Plaça Major de Vic, per tant a l’aire lliure, per la qual 
cosa l’Organisme Autònom de Fires i Mercats no es responsabilitza dels 
objectes ni de les instal·lacions dels expositors. 

 
 

 La contractació d’espais i serveis s’haurà de formalitzar des de l’àrea privada 
del web 
www.vicfires.cat, abans del 25 de juliol de 2022. 
 
 

 Cada expositor serà responsable de la il·luminació de la seva parada, amb el 
benentès que 
l’organització no reposarà cap bombeta i que mai podran superar els 200 vats 
de potència que hauran de ser de baix consum. 
 
 

 La Fira és únicament de discs i productes relacionats amb el món de la música. 

 

 En el moment de fer la sol·licitud i durant tot el Mercat, s’haurà de disposar de 
la següent 
documentació: 
 

- Fotocòpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF) 

- Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms 

- Justificant de pagament d’assegurança de responsabilitat civil, per una      

cobertura mínima de 300.000€ 

 

 Les empreses que un cop satisfet l’import de l’espai reservat renunciïn a 

participar al Mercat, 

ho han de notificat per escrit a l’OFIM com a mínim 15 dies abans de la 

inauguració. En aquest cas, es reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat 

pagada; si la renuncia es produís més tard de la data abans esmentada o no 

fos notificada en la forma dictada, la persona interessada  perdria el dret a 

qualsevol reintegrament. 

 

 És obligatori que la retolació de la parada sigui en català, així com qualsevol 

altra publicitat visible. 



 
 

 

 Tots els establiments poden fer la seva pròpia publicitat dins l’espai que els 

correspon, a nivel de pancartes publicitàries, rètol, així com amb el material que 

utilitzin (cadires, barres, etc.) 

 

 

 És obligatori respectar els horaris d’obertura i tancament així com els de 

muntatges i 

desmuntatges. 

 

- El muntatge i desmuntatge dels espais es faran en el marge de temps 

de mitja hora (abans i / o després). 

- No es podrà circular amb cap mena de vehicle per la Plaça Major 

durant l’horari de la fira. 

- El dissabte 17 de setembre, no està permès tenir la parada muntada, 

fins a les 16.00h. 

- Horaris d’obertura i tancament Fira del Disc: 

 divendres 16 de setembre de 10:00h a 23:00h 

 dissabte 17 de setembre de 16:00h a 23:00h 

 diumenge 18 de setembre de 10:00h a 20:00h 

 el dissabte dia 21 de setembre no està permès tenir la parada 

muntada fins les 16:00h. 

 

 Els òrgans de govern d’OFIM tenen facultat per acceptar o desestimar les 

sol·licituds de reserva d’espais. Així mateix, OFIM es reserva el dret de 

suspendre la contractació de l’espai en atenció a la seguretat i bon 

funcionament del certamen. 

 

 

 L’organització es reserva el dret de modificar aquestes normes o dictar-ne 

d’altres si ho creu necessari, així com el dret d’acceptar les sol·licituds 

presentades. 

 

 

 Queda totalment prohibida la subcontractació de l’espai adjudicat. En cas 

d’incompliment l’Organisme Autònom de Fires i Mercats podrà fer retirar la 

parada de l’expositor infractor i desestimar la seva sol·licitud en futures 

edicions de les diferents fires organitzades per l’OFIM. 

 

 

 



 
 


