
 

DADES DE CONTACTE/ DATOS DE CONTACTO 

Nom de l’expositor  
Nombre del expositor  

Persona de contacte     
Persona de contacto         

Telèfon       
Teléfono 

E-mail         Web 

DADES FISCALS DEL SOL·LICITANT/ DATOS FISCALES DEL SOLICITANTE 

Nom fiscal 
Nombre fiscal       CIF 

Adreça 
Dirección 

Població        CP 
Población       

TIPUS DE CATEGORIA A LA QUAL PERTANY/ TIPO DE CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE 

Llibreria 
Librería 
 
Editorial/ Editorial 
 
Distribuïdora/Distribuidora 
 
Institucions o entitats/ Intituciones o entidades 
 
Mitja de comunicació/ Medio de comunicación 

NÚMERO I TIPUS DE CASETA QUE SOL·LICITA/ NÚMERO Y TIPO DE CASETA QUE SOLICITA 

Número de casetes que sol·licita   Tamany de la caseta 
Número de casetas que solicita   Tamaño de la caseta 

Tipus de caseta     bàsica                              mig oberta                             oberta 
Tipo de caseta      básica                              medio abierta                abierta 
  

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ COM A EXPOSITOR PER A NO AGREMIATS

Fira del Llibre  
de València54

*

*Consultar el reglament, capítol 4 i 5 Consultar el reglamento, capítulo 4 y 5

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO EXPOSITOR PARA NO AGREMIADOS
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RÈTOL DE LA CASETA/ RÓTULO DE LA CASETA 

 
EDITORIALS REPRESENTADES/ EDITORIALES REPRESENTADAS 

 
INFORMACIÓ PER AL WEB/ INFORMACIÓN PARA LA WEB* 
 
Web 

Twitter                Facebook 

Descripció de la llibreria o editorial, etc: especialitats, activitats o aspectes destacables 
Descripción de la librería o editorial, etc: especialidades, actividades o aspectos destacables 

*La informació aportada en aquest apartat apareixerà publicada al web de la Fira del Llibre: www.firallibre.com  

*La información aportada en este apartado aparecerá publicada en la web de la Fira del Llibre: www.firallibre.com 

DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANT/ FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

Vull participar en la 54 Fira del Llibre de València i accepte el reglament adjunt a aquesta 
sol·licitud i segons les dades que he ressenyat/Quiero participar en la 54 Fira del Llibre de 
València y acepto el reglamento adjunto a esta solicitud y según los datos que he 
señalado  

En    ,a    de    de 2019 

Nom del signant       Signatura 
Nombre del firmante      Firma 
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Perquè la sol·licitud siga efectiva s’ha d’enviar aquest formulari degudament emplenat i 
signat pel representant legal de l’empresa o entitat abans del 1 de febrer de 2019 al 
correu expositors@firallibre.com i s’ha d’adjuntar la següent documentació: / 
Para que la solicitud sea efectiva se debe enviar este formulario debidamente 
cumplimentado y firmado por el representante legal de la empresa o entidad antes del 1 
de febrero de 2019 al correo expositors@firallibre.com y se adjuntará la siguiente 
documentación:  

-Còpia del CIF/ Copia del CIF 

-DNI del representant legal de l’empresa/ DNI del representante legal de la emprea 

-Certificat actualitzat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència 
Tributària/ Certificado actualizado de situación en el censo de actividades económicas 
de la Agenia Tributaria 

-Informe de vida laboral del seu codi de cotització a la Seguretat Social actualitzat/ 
Informe de vida laboral de su código de cotización a la Seguridad Social actualizado 

-Document de protecció de dades (Allotjant en aquest formulari) / Documento de 
protección de datos (Alojado en este formulario) 

-Justificant de l’ingrés o transferència al compte de la Fundació Fira del Llibre de València 
de l’import de participació en la 54 Fira del Llibre de València. Al justificant o transferència 
ha de constar el nom de la llibreria a qui corresponga. / Justificante del ingreso o 
transferencia a la cuenta de la Fundació Fira del Llibre de València del importe de 
participación en la 54 Fira del Llibre de València. Al justificante o transferencia tiene que 
constar el nombre de la librería a quien corresponda. 

Es pagaran 200€ en concepte de garantia per a la tramitació de la sol·licitud. L’ingrés o 
transferència bancària es realitzarà al compte de la Fundació Fira del Llibre de València, 
de CAIXA POPULAR: / Se pagarán 200€ en concepto de garantía para la tramitación de 
la solicitud. El ingreso o transferencia bancaria se realizará a la cuenta de la Fundació Fira 
del Llibre de València, de CAJA POPULAR 

    ES67 3159 0015 8925 6250 2829  

El termini per al pagament de la totalitat de  la quota d’expositor serà el dimecres 20 de 
febrer de 2019/ El plazo para el pago de la totalidad de la cuota de expositor será el 
miércoles 20 de febrero de 2019 

D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seues dades estan incorporades en un fitxer del que és titular 
FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i 
fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Així mateix, li 
informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades 
al domicili de FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA situat en Gran via Ramon y Cajal, 1 porta 3 - 46007 
VALÈNCIA o en l’adreça d’email expositors@firallibre.com. Si vostè no desitja rebre la nostra informació, pose’s 
en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: expositors@firallibre.com  
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular 
FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, 
así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo, le 
informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos en el domicilio de FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA situado en Gran via Ramon y Cajal, 1 
puerta 3 - 46007 VALENCIA o en la dirección de email expositors@firallibre.com. Si usted no desea recibir 
nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: expositors@firallibre.com
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Volem mantindre-li informat del tractament que realitzem de les seues dades personals, garantint-li 
la protecció d'aquestes conforme a la normativa vigent.  

Les dades personals recollides en el formulari de sol·licitud d'expositors i totes aquelles facilitats per 
vosté han sigut incorporades en un fitxer que la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE manté amb la finalitat 
de gestionar la sol·licitud. 

Per tant, per a l'efectiva gestió de la sol·licitud d'expositors ha de marcar la casella que apareix a 
continuació: 
  
❏ Done el meu consentiment a que les meues dades personals figuren incorporades en el fitxer 

que la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE manté amb finalitats de gestió. 

Li preguem que en el cas de produir-se alguna modificació de les seues dades, ens ho comunique 
per qualsevol de les vies posades a disposició amb la finalitat de mantindre la seua informació 
actualitzada.  

En qualsevol cas, té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar, o cancel·lar les dades referents 
a la seua persona, incloses en el nostre fitxer sol·licitant-lo a través del correu electrònic 
firallibre@firallibre.com o dirigint-se per escrit a la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE amb domicili en Gran 
via Ramon i Cajal, 1 porta 3, 46007 

En______________a____de_____________de 2019 

Nom i signatura del SOL·LICITANT, 

———————————————————————————————————————— 

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, 
garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa vigente.  

Los datos personales recogidos en el formulario de solicitud de expositores y todos aquellos 
facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE 
mantiene con la finalidad de gestionar la solicitud. 

Por lo tanto, para la efectiva gestión de la solicitud de expositores debe marcar las casilla que 
aparece a continuación: 
  
❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que la FUNDACIÓ FIRA 

DEL LLIBRE mantiene con finalidades de gestión. 

Le rogamos que en el caso de producirse alguna modificación de sus datos, nos lo comunique por 
cualquiera de las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener su información 
actualizada.  

En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, o cancelar los datos 
referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitándolo a través del correo electrónico 
firallibre@firallibre.com o dirigiéndose por escrito a la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE con domicilio en 
Gran via Ramon y Cajal, 1 puerta 3, 46007 

En______________a____de_____________de 2019 

Nombre y firma del SOLICITANTE,

CESSIÓ DE DADES / CESIÓN DE DATOS


