
BASES SUBHASTA DE QUADRES ANY 2018 

 
Dia de la subhasta: 23 de desembre de 2018 

Lloc: Sala Cal Bach 

Hora d’inici de la subhasta: 19:30h  

 

Hi ha un total de 53 quadres. 

 

1 EXPOSICIÓ PRÈVIA 

 

Amb l’objectiu de donar a conèixer les obres als futurs compradors, 

les obres s’exposaran a la sala de Cal Bach amb els preus de sortida. 

 

Les obres estaran exposades des del dimarts, 18 de desembre fins el 

diumenge 23 de desembre de 2018. En horari d’oficina: de dilluns a 

divendres de 8h a 15h, dimecres de 8h a 19h i dissabtes i diumenges 

de 10h a 14h. 

 

2 PREUS DE SORTIDA DELS QUADRES 

Els preus de sortida de les obres serà en funció de les següents 

categories: 

-1a categoria: preu de sortida 60€. 

-2a categoria: preu de sortida 40€. 

-3a categoria: preu de sortida 20€. 

 

3 INVENTARI DELS QUADRES 

Prèviament a la subhasta i amb l’objectiu d’organitzar i facilitar la 

informació de les obres, s’exposaran amb informació sobre cada obra. 

 

4 INSCRIPCIONS I IDENTIFICACIÓ DELS FUTURS COMPRADORS 

Durant els dies que dura la exposició i el mateix dia de la subhasta, 

es duran a terme les inscripcions i identificació dels futurs 

compradors i participants a la subhasta. Les inscripcions seran 

totalment gratuïtes. En el moment de realitzar aquesta tasca, es 

facilitarà un número identificatiu. 

Ex. Joaquim Vila – COM 001 / 002 / 003 ... 

 

5 PERSONAL ORGANITZADOR DE LA SUBHASTA 

1 Presentador, ra / Dinamitzador, ra 

1 Auxiliar 

 



6 CONDICIONS DE PAGAMENT DELS QUADRES ADQUIRITS 

Un cop finalitzada la subhasta s’haurà de fer efectiu el pagament del 

quadre. Una vegada formalitzat el pagament el comprador podrà 

endur-se el quadre/obra.  

 

7 INICI I CONDICIONS DE LES PUGES 

Els objectes subhastats pujaran en escala de 5€.  

El transport dels objectes subhastats anirà a càrrec del 

comprador. 

En cas de desacord, entre els dos o més interessats el 

subhastador tindrà la potestat per adjudicar el quadre a qui consideri 

més oportú. 

L’organització es reserva el dret d’admissió a la subhasta amb 

absoluta discrecionalitat, podent excloure de la mateixa qualsevol 

persona o persones, fins i tot durant el transcurs de la subhasta. 

Qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament 

de la subhasta serà resolta per l’organització. 

 

 

Prats de Lluçanès, desembre de 2018 


