
 

 
 

 

 

FIRA DEL LLIBRE DE CASTELLÓ 2023 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ COM EXPOSITOR  

Del 28 d’abril al 7 de maig de 2023 

 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Objectiu 

 
La Fira del Llibre de Castelló és una activitat que es desenvolupa amb periodicitat anual en la ciutat de 
Castelló amb el fi de promoure el llibre, la lectura i l’activitat de les llibreries, entitats i institucions que es 
dediquen a la venda al públic, distribució i edició de llibres.  
 
La 39 edició de la Fira del Llibre de Castelló se celebrarà a la Plaça de l’Hort dels Corders  de Castelló, del 

28 d’abril al 7 de maig de 2023, ambdós inclosos. 

 

CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ DE LA FIRA 
 

Article 2. Titularitat i organització 

 
La titularitat i organització de la Fira corresponen al Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques, i 
adoptarà quantes mesures siguen necessàries per a la seua organització i el seu desenvolupament i per a 
l’aplicació d’aquest reglament. 
 
Per al correcte desenvolupament de la Fira, el Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques tindrà el suport 
de l’Oficina Tècnica de la Fira, i, quan així ho requerisquen les circumstàncies, amb representants de les 
diferents empreses i entitats participants. 
 
També compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Generalitat 
Valenciana i amb diferents institucions, entitats i empreses. 

 

CAPÍTOL 3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 

Article 3. Requisits dels sol·licitants 
 
Podran participar en la Fira amb caseta pròpia: 
 

• Llibreries independents. 

• Cadenes de llibreries i llibreries de grans superfícies  

• Editorials  

• Organismes oficials i entitats amb fons editorial propi. 
 
En el cas específic de venda de publicacions facsímils, podran participar-hi amb caseta pròpia les 
empreses o autònoms en la categoria d’editorials. 
 
Tindran preferència les llibreries ubicades a la província de Castelló. 
 
De forma extraordinària, l’organització de la Fira decidirà la presència amb espai propi dins de la Fira, 
d’ONG, associacions i patronals del llibre. La seua participació serà exclusivament per invitació i les 
condicions es pactaran de forma personalitzada. 
 

Article 4. Subjectes exclosos 

 
No podran participar en la Fira amb caseta pròpia: 

• Els llibrers, editors o distribuïdors que es dediquen principalment a la venda de llibre vell o de saldo. 

• Les editorials que no tinguen distribució regular en llibreries o que es dediquen a un sol autor. 

• Les empreses de serveis editorials. 

 



 

 
 

 

 

 
CAPÍTOL 4. INSCRIPCIONS D’EXPOSITORS 

 

Article 5. Sol·licitud d’inscripció 
 
Les sol·licituds per a participar com a expositor amb caseta pròpia s’hauran de tramitar per les persones 
físiques o jurídiques interessades, sempre que reunisquen les condicions esmentades en l’Article 3, per 
escrit, a l’adreça electrònica a info@firallibrecastello.es 
 
Documentació que cal aportar:  

• Sol·licitud d’inscripció mitjançant el formulari oficial (disponible en la pàgina web de la Fira 
www.firallibrecastello.es  degudament emplenada i signada pel representant legal de l’empresa o 
entitat. 

• Còpia del CIF. 

• 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. 
 
No podrà inscriure’s cap expositor que no haja entregat la sol·licitud degudament emplenada o que no 
aporte la documentació requerida en el termini establit. 
 
L’organització de la Fira, estudiarà les sol·licituds i, en funció de la disponibilitat de casetes, s’adjudicarà la 
participació com a expositor. 
 
Els expositors adjudicataris, haurà de fer l’ingrés o transferència de l’import de participació en la 38 Fira del 
Llibre de Castelló, al compte que s’indique des del Gremi. Al justificant o transferència ha de constar el 
nom de la llibreria, editorial, entitat o institució  a qui corresponga. 
   

Article 6. Quota de participació  

 
Aquest any 2023, el preu de les cassetes será:  

La forma expositiva general serà:  

• 1 caseta de 4m x 2,5m = 10 m2 
 
La quota de participació com a expositor en la Fira serà: 
 

Llibreries independents  

• 350,00 € + 21 % IVA=  423,50 € per la 1a caseta  

• 450,00 € + 21 % IVA=  544,50 € per la 2a caseta 

 
Cadenes de llibreries i llibreries de grans superfícies 

• 700,00 € + 21 % IVA=  847,00 € per caseta  
 

Editorials 

• 600,00 € + 21 % IVA=  726,00 € per caseta  

 
Institucions i entitats amb fons editorial propi:  

• 800,00 € + 21 % IVA=  968,00 € per caseta 

 
Aquestes quantitats no inclouen pòlissa d’assegurança sobre els continguts de cada caseta. 

 

El termini per a sol·licitar caseta d’expositor finalitzarà el dilluns 27 de març de 2023.  
 
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, entitats sense ànim de lucre, patrocinadors i col·laboradors que es 

consideren necessàries. La seua participació serà exclusivament per invitació i les condicions es pactaran 
de forma personalitzada. 
 
 
CAPÍTOL 5. EXPOSITORS I VENDA 

 

mailto:info@firallibrecastello.es
http://www.firallibrecastello.es/


 

 
 

 

 

Article 7. Sobre els expositors  
 

• Queda expressament prohibit rellogar o cedir l’espai adjudicat a tercers.  
 

• Les editorials, institucions i entitats hauran de tindre a la venda les seues publicacions. Queda 
expressament prohibit que el fons editorial que mostren siga gratuït. 

 

• Els expositors estan obligats a facilitar a l’organització les dades estadístiques que li siguen requerides, 
així com a complimentar els qüestionaris que li siguen demandats. 

 

• Els titulars de caseta no podran realitzar activitats diferents de la venda de llibres dintre de la seua 
caseta.  

 

Article 8. Normes de venda  
 

• Les llibreries participants com a expositores podran exposar i vendre en les seues casetes totes les 
publicacions de llibre nou que estiguen autoritzades a vendre als seus establiments comercials. 
 

• 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. El descompte 
màxim del 10% inclourà els descomptes en espècies. 

 

• En la Fira tan sols es podran vendre llibres i materials audiovisuals i/o digitals que formen part de la 
publicació del llibre. 

 

• 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. 

 

• Les vendes es realitzaran dintre de les casetes i, en cap moment, els expositors 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 ni en els seus accessos. 

 

Article 9. Horari de venda  

 

• L’horari d’obertura al públic serà:  

• Dia de l’obertura: de 11 a les 14 h i 17 a 20.30 hores. 

• Dies laborables: de10.00 a 14 hores i de 17 a 20.30 hores.  

• Caps de setmana i festius: d’11 a 14 hores i de 17 a 20.30 hores. 
 

 

• Cada expositor ocuparà la caseta que li corresponga 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.  

 

CAPÍTOL 6. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE 
 

Article 10. Instal·lacions i muntatge  
 

• Els participants disposaran de la seua caseta des del dijous 27 d’abril a partir de les 10 hores.  
 

• Les casetes hauran de quedar lliures per al seu desmuntatge el dilluns 8 de maig abans de les 18 

hores. Les casetes s´han de deixar en ordre, sense caixes ni fem i sense desperfectes. A partir de les 15 
h es desconnectarà la corrent elèctrica de les casetes.  

 

• 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. 

 

• L’expositor respondrà del perfecte estat de la caseta en finalitzar la Fira i restituirà a càrrec seu el 
material que haja patit qualsevol desperfecte.  

 



 

 
 

 

 

• Durant els dies de muntatge i desmuntatge, solament es permetrà l’entrada de vehicles per a càrrega 
i descàrrega de materials. 

 

• 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.  

 

• No es permetrà als expositors utilitzar equips de so i megafonia particular. 
 

Article 11. Seguretat  

 

• Cada expositor és responsable dels seus materials. El Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques 
queden exempts de qualsevol responsabilitat que per pluja, robatori, incendi, deteriorament o 
qualsevol altre contratemps puga sofrir el fons exposat, per tant, es recomana que cada expositor 
incloga el seu material en l’assegurança que considere necessària.  

 

• Els vigilants jurats, sufragats pel Gremi, exerciran la seua activitat dintre del següent horari: 

• Des del dia 27 d’abril fins al 7 de maig de 2023 de les 20.30 hores a les 10 hores del dia següent. 

• Des del dia 28 d’abril fins al 7 de maig de 2023 de les 14 hores a les 17 hores. 

 

CAPÍTOL 7. ACTIVITATS 
 

Article 12. Activitats  
 

• L’organització de la Fira disposarà d’espais per a la realització d’activitats. Les llibreries, editorials, 
autors, associacions, institucions i entitats podran proposar activitats per a realitzar durant la fira. Per a 
proposar activitats es farà mitjançant els formularis específics que estan disponibles en els següents 
enllaços o a través de la web de la Fira. 

 

Proposta Activitats Generals 

  
 

Proposta Activitats Escolars 

 

Proposta signatures 

  
 
 

• Vistes les sol·licituds, l’organització de la Fira adjudicarà espais i horaris per a la seua realització. 
L’organització es reserva el dret a limitar la quantitat d’activitats en funció de la disponibilitat d’espais i 
de l’interés per a la programació global de la Fira.  

   

• El termini per a sol·licitar espai per a les activitats finalitza el 5 d’abril de 2023.  
 

• Les activitats es realitzaran en els espais que l’organització determine. No es podran realitzar activitats 
fora d’aquests espais ni en l’interior de les casetes de venda. 

 

• Totes les activitats figuraran en el programa oficial de la Fira. Si l’activitat no ha estat concertada en 
els terminis establits, l’organització no garanteix que es puga incloure en el programa imprés, però si 
estarà en la web. 

 

• Les signatures d’autors es faran en l’espai  determinat per l’organització. No es podran realitzar 
signatures fora d’aquests espais ni en l’interior de les casetes de venda. S’haurà de sol·licitar a 
l’organització mitjançant formulari corresponent. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1bTKUgVegvykmshAzH7shT4TCH4lWw0ZtEVjUud1EomkXqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEafh86mGcgfR8PMg9Ryr4cQSFxaXI-RJ1uXDZkhBPLAsxvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVeDrrPshvduVqa6o0lBVU4mgl0obBRHWXEj2Yv9aXVspsgg/viewform


 

 
 

 

 

 

• La venda dels llibres que signen els autors es farà a través de les entitats expositores. El públic podrà 
adquirir aquests llibres en la casseta que considere i portar-los a l’espai de signatures.  També es 
podran signar llibres que el públic puga dur des de la seua casa.  

 

• Les signatures figuraran en el web oficial de la Fira, sempre que ho hagen comunicat a l’organització 
abans del 14 d’abril de 2023. Si la signatura no ha estat concertada en els terminis establits, 
l’organització no garanteix que es puga incloure al web abans de l’inici de la Fira. 

 

 

CAPÍTOL 8. INFRACCIONS I SANCIONS 
 

Article 13. Infraccions i sancions 
 

• L’organització vetlarà pel compliment de les normes del present reglament. L’incompliment de 
qualsevol article suposarà una infracció que pot ser greu o molt greu. 

 

• En casos molt greus, si així ho decideix la Junta del Gremi, es pot arribar a tancar la caseta durant la 
Fira o que l’expositor no puga tornar a participar en la Fira en les pròximes edicions.  
 
 

CAPÍTOL 9. ALTRES DISPOSICIONS 
 

Article 14. Acceptació del Reglament 
 

• La presentació de la sol·licitud per a participar en la Fira, degudament firmada, suposa l’acceptació 
expressa i plena del present reglament, així com de les disposicions i acords que poguera adoptar 
l’organització de la Fira.  

 

Article 21. Jurisdicció 
 

• Per a totes aquelles incidències que puguen derivar-se de la 39 edició de la Fira del Llibre de Castelló, 

els participants se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Castelló capital, amb la renúncia 

de qualsevol altre Fur que poguera correspondre’ls. 
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