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Llibreries associades al Gremi (amb antiguitat mínima d’un any): 

1ª caseta: 560 € (abans 765€) 

2ª caseta: 645 € (abans 850€) 

3ª caseta: 730 € (no era possible) 

Llibreries no associades al Gremi: 

Una caseta: 1.895 € 

Editorials i distribuïdores: 

2.530 € per caseta. 

Institucions, entitats i mitjans de comunicació: 

3.921 € per caseta. 

 

 

 

INSCRIPCIÓ A LA 55 FIRA DEL LLIBRE, PROPOSTA 

D'ACTIVITATS I SIGNATURES I HORARI 

 

La 55 edició de la Fira del Llibre de València se celebrarà a la Plaça de l’Ajuntament 

del 13 al 22 de novembre de 2020, ambdós inclosos.  

 

Quotes participació 

La quota de participació com a expositor en la Fira , IVA inclòs, es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes quantitats inclouen IVA però no pòlissa d’assegurança sobre els 

continguts de cada caseta. 

En el cas de llibreries ja inscrites en la 55 Fira, en abril i maig, que no van sol·licitar 

la devolució de l’import, i confirmen la seua assistència, els serà retornada la 

diferència entre el preu inicial de maig i el preu actual.  

 

Calendari de reserva i pagament 

Aquesta vegada, com a mesura excepcional, el calendari d’inscripció consta de 

tres fases:  

• 1a: El termini finalitza el 6 d’agost. Inscripció en la Fira, a través d’un formulari 

de Google. Obligatori per a qui vulga participar, inclosos els que ja estaven 

apuntats per a les dates de abril/maig.  



 
 

2 
 

• 2na: El termini finalitza el 8 de setembre. Abonament de 200 € en concepte 

de garantia per tramitació de la sol·licitud, com a primer pagament de la 

totalitat de la caseta. En cas que l’organització desestime la sol·licitud, es 

tornarà l’import abonat corresponent als 200 euros de garantia. 

• 3era: L’últim dia serà el 22 de setembre. Pagament del totalitat de la quota 

d’expositor, una vegada l’Organització haja acceptat la sol·licitud de la 

reserva. En el cas de llibreries ja inscrites en la 55 Fira, només serà 

necessària que realitzen la primera fase, d’inscripció a través d’un formulari. 

No serà necessari aportar, de nou, la documentació. En el cas de que 

hagueren demanat la devolució, hauran d’efectuar els ingressos 

corresponents.  

Documentació que caldrà aportar 

 

 

Instal·lació i muntatge 

• Els participants disposaran de la seua caseta des del dimecres 11 de 

novembre a partir de les 9 hores del matí.  

• Les casetes hauran de quedar lliures i s’hauran de tornar les claus per al seu 

desmuntatge el dimarts 24 de novembre abans de les 15’00 hores.  

 Que hajan participat 

en 2019 a la fira, 

sense canvis de 

negoci, i/o que 

estigueren inscrits 

per a les dates 

d’abril/maig 

Que participen per 

primera vegada a la fira 

En tots els casos 

 

Agremiats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Res de 

documentació. 

Només el formulari 

 

 

 

ABANS DEL 6 

D’AGOST 

 

 

El formulari 

 

DNI del representant 
legal de l’empresa. 

 

CIF de l’empresa. 
 

Certificat actualitzat de 

situació en el cens 

d’activitats econòmiques 

de l’Agència Tributària. 

 

Informe de vida laboral 

del seu codi de 

cotització a la Seguretat 

Social actualitzat. 

 

Document de protecció 

de dades 

 

Enviar la documentació a 

expositors@firallibre.com 

 

 

 

 

Justificant de l’ingrés o 

transferència al compte 

de la Fundació Fira del 

Llibre, de l’import de 

participació. Al justificant 

ha de constar el nom de la 

llibreria. 

Haurà de ser enviada al 

correu 

expositors@firallibre.com 

 
ABANS DEL 10 DE 

SETEMBRE 

 
 

 

 

 

 

 

No agremiats 

 

Editorials 

 

Distribuïdores 

 

Institucions 

 

Mitjans de 

comunicació 

mailto:expositors@firallibre.com
mailto:expositors@firallibre.com
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Horaris 

L’horari d’obertura al públic serà: 

 

Calendari provisional activitats i signatures 

• Termini per proposar activitats: Del 8 de setembre de 2020 fins al 29 de 

setembre de 2020.  

• Termini per proposar signatures: Del 15 de setembre de 2020 fins al 15 

d’octubre de 2020. 

* La GUIA D’ACTIVITATS I SIGNATURES i el formulari per proposar-les, es publicarà 

en quant l’Organització de la Fira establisca els espais on es realitzaran les 

activitats. En funció del nº d’espais, la Fira podrà limitar el nombre d’activitats que 

cadascuna de les llibreries, institucions o editorials, proposen, amb l’objectiu, 

també, de controlar els aforaments i evitar les aglomeracions.  

 

 

 
DIES LABORALS, DE DILLUNS A DIJOUS 

10.00 a 14.00 hores 

——— 

17.00 a 20.30 hores 

 

DIVENDRES  
10.00 a 14.00 hores 

——— 

17.00 a 21.00 hores 

 
CAPS DE SETMANA I FESTIUS 

10.00 a 14.30 hores 

——— 

16.30 a 21.00 hores 


