REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ COM A EXPOSITOR EN LA FIRA DEL LLIBRE DE 2017
La 52 edició de la Fira del Llibre de València se celebrarà als Jardins de Vivers de València del 20
d’abril a l’1 de maig de 2017, ambdós inclosos.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. Podran participar en la Fira amb caseta pròpia:
Com a expositors comercials:
• Les llibreries associades al Gremi de Llibrers de València
• Les llibreries no associades al Gremi de Llibrers de València
• Les editorials de facsímils
Com a altres expositors:
• Els organismes i institucions amb fons editorial propi
• Els mitjans de comunicació amb fons editorial propi
• Les organitzacions sense ànim de lucre amb fons editorial propi
2. Les editorials i distribuïdores podran participar en la Fira del Llibre de València mitjançant acord
amb alguna llibreria expositora. Els acords es faran directament entre llibreries i
editorials/distribuïdores i tindran caràcter privat. Les editorials/distribuïdores que participen amb
un espai expositiu dintre de les casetes de les llibreries figuraran en la retolació, plànols i
programes de la Fira, sempre que el llibreter ho haja comunicat a l’organització abans del 17
de març de 2017, amb una carta de l’editor que certifique que la seua editorial estarà
representada en la llibreria.
3. L’organització de la Fira facilitarà el contacte entre llibreries i editorials/distribuïdores, sempre
que siga necessari. També podrà establir mecanismes propis per garantir una diversitat més
gran en l’oferta de publicacions de la Fira, sense entrar en competència directa amb la venda
de les llibreries.
4. Les editorials valencianes podran participar en l’espai d’exposició i venda d’Editorials
Valencianes que la Generalitat Valenciana tindrà en la Fira, gestionat per l’Associació d’Editors
del País Valencià. Per a participar en aquest espai, cal adreçar-se al correu aepv@aepv.net.
5. En el cas específic de venda de publicacions facsímils, podran participar-hi amb caseta pròpia
les empreses o autònoms amb llicència de venda “al detall”.
6. Per a donar major oferta i facilitar la difusió de noves propostes editorials, s’establirà un espai
d’exposició i venda de publicacions d’editorials independents de fora de la Comunitat
Valenciana, gestionat pel Gremi de Llibrers de València. Per a participar en aquest espai, cal
adreçar-se al correu firallibre@firallibre.com.
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INSCRIPCIONS D’EXPOSITORS
1. La forma expositiva serà: caseta de 10 m2 (detalls en l’annex I).
2. Les sol·licituds per a participar com a expositor amb caseta pròpia es formularan per les
persones interessades al correu electrònic firallibre@firallibre.com.
Documentació que cal aportar:
o Sol·licitud d’inscripció mitjançant el formulari oficial (disponible en la pàgina web de la Fira
www.firallibre.com) degudament emplenat
o Còpia del CIF
o Certificat de l’Agència Tributària d’estar d’alta de l’IAE corresponent (epígraf 659.4)
o Certificat actualitzat d’alta en la Seguretat Social
o Justificant de l’ingrés o transferència al compte del Gremi de Llibrers de l’import de
participació en la 52 Fira del Llibre de València. Al justificant o transferència ha de constar
el nom de la llibreria, entitat, institució o mitjà de comunicació a qui corresponga.
3. La quota de participació com a expositor en la Fira serà:
Llibreries Associades al Gremi, amb antiguitat mínima d’un any:
o 1a Caseta: 660 € + 21% IVA= 798,60 €
o 2a Caseta: 730 € + 21% IVA= 883,30 €
o 3a Caseta: 800 € + 21% IVA= 968,00 €
Llibreries no associades al Gremi:
o 1 Caseta: 1.980 € + 21% IVA = 2.395,80 €
Organitzacions sense ànim de lucre:
o 1 Caseta: 1.980 € + 21% IVA = 2.395,80 €
Institucions, entitats i mitjans de comunicació:
o 1 Caseta: 2.730 € + 21% IVA = 3.303,30 €
Aquestes quantitats no inclouen pòlissa d’assegurança sobre els continguts de cada caseta.
4. En el moment de fer la sol·licitud de caseta es pagaran 300 € en concepte de garantia per a la
tramitació de la sol·licitud. L’ingrés o transferència bancària es realitzarà al compte del Gremi
de Llibrers de València, CAIXA POPULAR ES87 3159 0029 3823 2590 9725. El termini per a
sol·licitar caseta d’expositor finalitzarà el dilluns 30 de gener de 2017. En cas que l’organització
desestime la sol·licitud, es tornarà la garantia. Si és el sol·licitant el que retira la seua sol·licitud
no tindrà opció a la devolució de la garantia.
5. Amb les sol·licituds rebudes en temps, forma i requisits establerts, s’elaborarà una llista de
sol·licituds aprovades i es comunicarà als interessats. Una vegada aprovada la sol·licitud,
s’haurà de fer l’ingrés de la resta de la quota d’inscripció corresponent a cada categoria. El
termini per al pagament de la totalitat de la quota d’expositor finalitzarà el dilluns 20 de febrer
de 2017. La posterior renúncia per part del sol·licitant o expulsió com a expositor, acordada per
la Junta Rectora del Gremi, no inclou la devolució de la quantitat lliurada.
6. L’ingrés en concepte de garantia no serà necessari en el cas de les sol·licituds d’organismes
públics o altres entitats, si així s’acorda. Sí que serà necessària en aquests casos la recepció de
la sol·licitud en el termini establert, degudament signada i segellada, que supose un
compromís ferm de la seua participació.
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ADJUDICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LES CASETES
1. La Comissió Organitzadora decidirà la llista de sol·licituds aprovades per a participar i es
reserva el dret d’admissió dels participants en la Fira del Llibre. També es reserva la facultat
d’instal·lar, a més de les casetes que s’assignen als expositors, les reservades a serveis i
activitats, organismes públics, patrocinadors i col·laboradors que es consideren necessàries.
2. Les casetes de venda estaran situades al llarg del Passeig Antonio Machado i a l’Esplanada
situada a prop del Museu de Ciències Naturals, al recinte dels Jardins de Vivers. Les casetes
situades a l’Esplanada estaran enfrontades formant passeig, distribuïdes en dos corredors i amb
una coberta per a protegir del sol.
3. La distribució de les casetes d’expositors s’establirà en funció de la demanda, la disponibilitat
d’espai i el compliment de les exigències del departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament
de València.
4. Com que el nombre de casetes que s’instal·laran és limitat i pot ser menor que el nombre de
sol·licituds, s’adjudicarà, primerament, un mòdul per sol·licitant. L’adjudicació del segon i
posteriors mòduls per sol·licitant quedarà condicionada a la disponibilitat de casetes.
5. Les casetes tindran un número d’ordre i seran adjudicades per sorteig públic. El sorteig de les
casetes es realitzarà el dilluns 27 de febrer de 2017 a las 13 hores a la seu del Gremi de Llibrers
de València (C/ Martínez Cubells, 6-1r. 46002 València).
6. Les llibreries expositores podran compartir les casetes amb altres llibreries expositores,
configurant així un grup amb casetes comunicades, per a poder oferir una major varietat de
publicacions al públic.
7. També podran configurar un grup, dues llibreries que sol·liciten estar una al costat de l’altra
sense tenir les casetes comunicades.
8. Per al sorteig, s’assignarà un número a cada expositor individual i també un sol número a
cadascun dels grups de llibreries que hagen sol·licitat estar al costat d’altres llibreries, en
casetes comunicades o no.
9. S’aniran adjudicant les casetes segons el número que vaja eixint al sorteig, sempre tenint en
compte les característiques de l’espai. Tots els expositors entraran en el sorteig. En el cas de
llibreries que formen un grup, s’adjudicarà l’espai del grup en el moment que isca el número
adjudicat al grup.
10. El Gremi de Llibrers de València establirà un descompte del 15% en la quota de participació
com a expositor a les llibreries associades que, en el sorteig, resulten adjudicatàries de casetes
situades en llocs que històricament solen ser més desfavorits per a les vendes.
11. Serà el comitè organitzador qui designarà, abans de realitzar-se el sorteig, les casetes que
seran objecte del descompte, en funció del plànol final de la Fira.
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SOBRE ELS EXPOSITORS
1. Les llibreries expositores podran dedicar part de l’espai, dintre de la seua caseta, a la
promoció exclusiva d’alguna editorial, segons el seu criteri, sempre que estiga el seu llibrer com
a encarregat de la caseta.
2. Al cartell exterior de la caseta figurarà el nom de la llibreria i les editorials que tinguen espai
propi dins de la caseta, sempre que el llibreter ho haja comunicat a l’organització en el termini
corresponent amb una carta de l’editor que certifique que la seua editorial estarà
representada en la llibreria. Sols podran figurar rètols diferents a l’interior de la caseta.
3. Les llibreries expositores hauran de tenir a la venda fons d’almenys 15 editorials diferents.
Queda expressament prohibit tenir a la venda únicament fons d’una editorial o grup editorial.
4. Queda expressament prohibit, a les llibreries que es beneficien del preu reduït per ser
associades al Gremi, rellogar o cedir el seu espai, totalment o parcial, a altres llibreries que no
pertanyen al Gremi.
5. Les organitzacions sense ànim de lucre que hi participen com a expositors hauran de tenir a la
venda les seues publicacions. Queda expressament prohibit que el fons editorial que mostren
siga gratuït.

NORMES DE VENDA
1. Les llibreries participants com a expositores comercials podran exposar i vendre en les seues
casetes totes les publicacions de llibre nou que estiguen autoritzades a vendre als seus
establiments comercials.
2. Els expositors podran concedir al públic un descompte especial per Fira del 10% sobre el preu
de venda al públic, sempre d’acord amb les especificacions que marca la Llei del Llibre (LLEI
10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques -BOE 150,DE 23-6-2007-). El
descompte màxim de 10% inclourà els descomptes en espècies.
3. En la Fira tan sols es podran vendre llibres, materials audiovisuals i/o digitals que formen part de
la publicació del llibre.
4. Queda prohibida la venda de lots en els quals el preu total siga inferior a la suma parcial de les
publicacions que inclou, així com qualsevol publicació en preu de saldo.
5. Les vendes es realitzaran dintre de les casetes i, en cap moment, els botiguers podran atendre
el públic des de l’exterior ni pressionar-lo per a l’adquisició de llibres. Tampoc es podrà repartir
cap tipus de publicitat pel recinte de la Fira o els seus accessos.
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HORARI
1. L’horari d’obertura al públic serà: d’11 a 14 hores del matí i de 17 a 21 hores de la vesprada.
2. Els caps de setmana i festius, tot i que l’horari oficial seguirà sent el mateix, la Comissió
Organitzadora podrà autoritzar la pròrroga de l’obertura de les casetes fins a les 15 hores, en
funció de la presència de compradors. Aquesta obertura no serà obligatòria per a totes les
casetes i quedarà a criteri de cada expositor.
3. Cada expositor ocuparà la caseta que li haja correspost i la mantindrà oberta i degudament
instal·lada durant l’horari d’obertura de la Fira. L’expositor que tinga tancada la caseta durant
aquestes hores o oberta fora dels horaris de Fira serà advertit de l’incompliment del reglament.

INSTAL·LACIÓ i MUNTATGE
1. Els participants disposaran de la seua caseta des del dimarts 18 d’abril a partir de les 11 hores.
2. Les casetes hauran de quedar lliures i s’hauran de tornar les claus per al seu desmuntatge el
dimarts 2 de maig abans de les 20 hores.
3. L’expositor respondrà del perfecte estat de la caseta en finalitzar la Fira i restituirà al seu càrrec
el material que haja patit qualsevol desperfecte. No es permetrà modificar les casetes ni
interiorment ni exteriorment, així com tampoc es permetrà foradar o clavar xinxetes i grapes a
les parets o al sostre.
4. Durant els dies de muntatge i desmuntatge, solament es permetrà l’entrada de vehicles per a
càrrega i descàrrega de materials.
5. Durant la Fira, no es permetrà l’entrada de vehicles al recinte. La descàrrega de materials es
farà, en tot cas, amb l’ajuda de carros i carretons.
6. No hi haurà servei de wifi per als expositors de la Fira contractat per l’organització. Per
qüestions tècniques relacionades amb la localització de la Fira, aquest servei no pot comptar
amb línia de fibra òptica, la connexió ha de ser a través d’ADSL i no es pot garantir una
connexió òptima. Cada expositor haurà de concertar amb la seua companyia telefònica el
servei que necessite per accedir a través de telefonia mòbil pròpia.
SEGURETAT
1. Cada expositor és responsable dels seus materials. La Comissió Organitzadora i el Gremi de
Llibrers queden exempts de qualsevol responsabilitat que per pluja, robatori, incendi,
deteriorament o qualsevol altre contratemps puguen sofrir els fons exposats, per tant, es
recomana que cada entitat incloga el seu material en l’assegurança que considere
necessària.
2. Els vigilants jurats, sufragats pel Gremi, exerciran la seua activitat dintre del següent horari:
-

Des del dia 18 d’abril fins a l’1 de maig de 2017 de les 21 a les 11 hores del dia següent.
Des del dia 20 d’abril fins a l’1 de maig de 2017 de les 14 a les 17 hores.
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ACTIVITATS
1. Els titulars de caseta no podran realitzar activitats diferents a la venda de llibres o a la
presència d’autors dintre de la seua caseta. La realització d’aquestes accions ha de ser
respectuosa amb l’harmonia ambiental i no pot obstaculitzar l’accés a les altres casetes.
2. L’organització de la Fira disposarà d’espais per a la realització d’activitats. Els expositors
podran sol·licitar aquests espais utilitzant el formulari específic (disponible al web de la Fira). El
termini per a sol·licitar espai per a les activitats finalitza el 7 de març de 2017.
3. Es permetrà la venda de llibres en els espais d’activitats durant els actes, sempre que
l’organitzador de l’acte acorde el punt de venda amb un expositor present en la Fira.
4. La venda de llibres en els espais d’activitats respectarà els horaris adjudicats, sense interferir en
el correcte desenvolupament d’actes anteriors o posteriors.
5. Les activitats organitzades pels expositors figuraran en el programa oficial de la Fira. Si
l’activitat no ha estat concertada en els terminis establerts, l’organització no garanteix que es
puga incloure en el programa imprés.
6. Les signatures d’autors que programen els expositors dintre de les seues casetes figuraran en el
web oficial de la Fira i en els cartells anunciadors de signatures de la Fira, sempre que ho
hagen comunicat a l’organització abans de l’1 d’abril. Si la signatura no ha estat concertada
en els terminis establerts, l’organització no garanteix que es puga incloure al web abans de
l’inici de la Fira.
7. Els expositors també podran sol·licitar els espais que la Fira habilita per a la signatura d’autors
emplenant el formulari corresponent (disponible en la pàgina web www.firallibre.com).
8. L’organització de la Fira disposarà d’un equip de megafonia per a emetre els missatges
generals d’informació. Per a poder emetre els missatges a iniciativa d’algun dels participants,
l’interessat haurà de redactar i lliurar a l’organització el text per escrit, de forma llegible,
utilitzant el formulari específic.
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INFRACCIONS I SANCIONS
1. S’investigarà el compliment de les normes del present reglament. L’incompliment de
qualsevol article suposarà una infracció que pot ser greu o molt greu.
2. Faltes molt greus:
•

•
•
•
•

Incomplir la norma «Queda expressament prohibit, a las llibreries que es beneficien del preu
reduït per ser associades al Gremi, rellogar o cedir el seu espai, totalment o parcial, a altres
llibreries que no pertanyen al Gremi».
Atendre al públic des de l’exterior de la caseta, pressionar-lo per a l’adquisició de llibres o
repartir qualsevol tipus de publicitat pel recinte de la Fira.
Fer descomptes superiors al 10%, en metàl·lic o en espècies.
No tenir a la venda fons de més de 15 editorials diferents.
Acumular tres faltes greus durant la Fira en curs o cinc faltes greus durant dues edicions
consecutives.

3. Faltes greus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Repartir publicacions de forma gratuïta.
Vendre llibres de segona mà, de saldo o altres materials que no formen part de la
publicació.
No complir els horaris d’obertura marcats per la Fira.
Realitzar activitats dintre de la caseta que no siguen la venda de llibres o la signatura
d’autors.
Utilitzar equips de megafonia particulars.
Modificar l’estructura de la caseta, foradar, clavar xinxetes o grapar a les parets o al sostre.
No tornar la caseta en perfectes condicions, buida i sense fem.
Qualsevol acte que vaja en contra del reglament i les normes bàsiques de convivència.

4. Els infractors greus podran ser exclosos de la Fira, si així ho acorda la Junta Rectora del Gremi
de Llibrers, i no podran participar en les dues pròximes edicions.
5. Les faltes greus seran sancionades amb amonestacions o amb la prohibició de participar en la
pròxima edició de la Fira, segons acord de la Junta Rectora del Gremi de Llibrers.

ALTRES
Per a totes aquelles incidències que puguen derivar-se de la 52 edició de la Fira del Llibre, els
participants se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de València capital, amb la
renúncia de qualsevol altre Fur que poguera correspondre’ls.
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CASETES

Casetes de 10 m2 (4 x 2,5 m):

•

Tancament perimetral de l’estand a base de fibra color blanc, alumini octogonal i lama de
7 cm embellit en plata. Sòl amb tarima tipus parquet.

•

Taulell corregut al frontal de 3,5 x 1 m i 0,75 m d’alçada.

•

Tancament frontal mitjançant persiana d’alumini de 2 m d’ample fins el terra.

•

Entrada frontal, persianes amb tancament.

•

Il·luminació, presa de corrent, quadre elèctric, estanc amb un magnetotèrmic de tall
general, diferencial, 2 magnetotèrmics, un per a l’enllumenat i altre per les bases d’endoll, i
caixa estanca, prestatgeries i rètol frontal amb el nom de l’expositor.

Els expositors podran escollir entre tres configuracions de caseta:

Caseta bàsica
Taulell de 3,5 m

Caseta mig oberta
Taulell de 2 m

Caseta oberta
Sense taulell

Qualsevol modificació que sol·licite l’expositor s’haurà de comunicar a l’empresa instal·ladora
abans de 27 de febrer de 2017 i, en cas que supose alguna despesa econòmica, l’expositor haurà
de fer-se càrrec de les despeses extra.
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