FIRA DE L’EDICIÓ INDEPENDENT
La Fira de l'Edició Independent és un espai inclusiu del comerç del llibre on tenen cabuda
llibreries, editorials i l’autoedició il·lustrada de qualsevol procedència i àmbit lingüístic.
És una oportunitat per a donar visibilitat i posar en valor la literatura i l'edició independent
que en moltes ocasions no són suficientment accessibles dins dels circuits

convencionals.
Organitza:
Associació d’Editorials del País Valencià.
Col·labora:
La Marina de València, Ajuntament de València, Associació de Professionals de la
Il·lustració Valenciana, València Capital Mundial del Disseny.
Comissió organitzadora:
Associació d’Editorials del País Valencià i Associació de Professionals de la Il·lustració
Valenciana.

Dates:
Del 24 al 26 de juny 2022.
Horari:
10:00 h a 21:00 h
Localització:
Esplanada Veles e Vents. La Marina de València.
Expositors:
• Mòduls d’editorials.
•

Mòduls de llibreries.

•

Mòduls d’autoedició il·lustrada.

•

1 espai d’activitats interior .

•

Punt d’informació.
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BASES DE PARTICIPACIÓ
1. Contractació de mòduls:
Poden contractar:
I.

Les llibreries amb fons d’editorials independents en qualsevol llengua, oferta que
pot ser tematitzada.

II.

Les editorials independents que editen en qualsevol llengua.

III.

Les il·lustradores i il·lustradors que generen el seu propi material autoeditat en
els següents suports: llibre il·lustrat, novel·la gràfica, fanzín, làmines, gravats,
originals, marxandatge i artesania.

IV.

Les entitats o institucions públiques o privades vinculades a l’àmbit de la cultura,
la lectura i el llibre per a exposar el seu fons editorial, sempre que ho aprove
l’organització.

Si la demanda és superior al nombre de mòduls disponibles:
•

Tindran prioritat els expositors associats a l’AEPV i l’APIV.

•

Les llibreries que oferten un fons tematitzat.

•

En la resta de casos, es respectarà l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

•

La comissió organitzadora de la FLI haurà de donar el vistiplau a
qualsevol altre organisme o empresa interessada en contractar mòduls.

•

La comissió organitzadora podrà refutar candidatures.

2. Característiques del mòdul:
L’exposició i venda es realitzarà en haimes de 5x5 metres a compartir entre quatre
expositors, amb una separació física entre ells mitjançant prestatgeries. Les haimes
estaran distribuïdes en l’esplanada aïlladament i accessibles al públic pels quatre
laterals.
Cada expositor comptarà amb:
Als mòduls d’editorials i llibreries, cada expositor tindrà un espai de 2’5 x 2’5 m i inclourà:
•
•
•
•

10 metres lineals de prestatgeries.
2 mostradors de 1’80 x 0’90 m.
Retolació amb el nom de l’expositor.
Seguretat i vigilància fora de les hores d’obertura al públic.
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Als mòduls de l’autoedició il·lustrada cada expositor tindrà un espai de 1’80 x 1’80 m i
inclourà:
•
•
•
•

5 metres lineals de prestatgeries.
1 mostrador de 1’80 x 0’90 m.
Retolació amb el nom de l’expositor.
Seguretat i vigilància fora de les hores d’obertura al públic.

Quotes:
I.

Mòdul llibreries i editorials 200 € + 21% d’IVA.

II.

Mòdul editorials associades a l’AEPV i gremis territorials de l’Estat
180 € + 21% d’IVA.

III.

Mòdul autoedició il·lustrada 80 € + 21% d’IVA.

3. Disposicions sobre el funcionament
3.1. Pel que fa a la gestió del mòdul:

L’exposició i venda de llibres a la Fira de l’Edició Independent es durà a terme
mitjançant mòduls individuals d’editorials, llibreries i autoedició il·lustrada.
Correspondrà a l’organització determinar la ubicació de cada expositor, aquesta
ubicació pot respondre a criteris temàtics.
L’expositor es responsabilitzarà de la gestió integral del seu espai: muntatge,
desmuntatge i atenció al públic.
Les vendes es realitzaran amb un màxim del 5% de descompte al públic.

L’organització vetlarà per garantir la major diversitat de temàtiques i gèneres, a més
d’afavorir la presència d’obres de fons i novetats de qualsevol àmbit lingüístic.
Com a mesura de seguretat i prevenció, els expositors comunicaran prèviament a
l’organització les dades de tot el personal d’atenció al públic dels estands, així com
els detalls dels possibles torns.
3.2. Pel que fa a les activitats:

Oficina Tècnica
Associació d’Editorials del País Valencià
96 394 50 03/ fires@aepv.net
www.aepv.net

L’expositor podrà presentar dues propostes d’activitats, les quals formaran part de
la programació de la Fira.
Cada expositor presentarà voluntàriament:
-

1 proposta d’activitat genèrica.

-

1 proposta d’activitat dirigida a públic infantil.

La organització es reservarà el dret d’aprovar-les atenent a criteris de paritat,
d’interés general, singularitat i originalitat.
Les propostes hauran d’integrar obligatòriament perspectiva de gènere per garantir
la paritat dels participants.
FORMULARI ACTIVITATS. A emplenar abans de l’11 de maig.
Programació de signatures
L’expositor es responsabilitzarà de la programació de les signatures d’autores i
autors al seu mòdul i l’organització es compromet a fer difusió als seus canals
oficials. En qualsevol cas, la programació de signatures es comunicarà a
l’organització amb antel·lació suficient per a la seua difusió pública.
FORMULARI SIGNATURES. A emplenar abans de l’11 de maig.
3.3. Calendari:
- Inscripcions: fins al 12 d’abril (inclós).
- Propostes d’activitats i signatures fins l’11 de maig (inclós)
- Muntatge fira: 23 de juny de 16:00 h a 20:00 h.
- Fira: 24-25-26 de juny d’11:00h a 21:00 h.
- Desmuntatge fira: 26 de juny a partir de les 21:00 h.
En cas de tindre alguna necessitat especial, contacteu per correu electrònic a través de
fires@aepv.net
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3.4. Salvaguarda
L’organització posarà a disposició dels participants personal de vigilància, el qual
vetllarà per la seguretat de les persones i dels materials durant la celebració de la
fira. Tot i així, ni la Fira de l’Edició Independent ni La Marina de València es faran
responsables de les eventuals pèrdues, robatoris o possibles desperfectes que
pogueren patir els materials o altres béns dels expositors.
Així mateix, es controlarà l’aforament i la distància entre estands, seguint les
recomanacions sanitàries vigents en el moment de la celebració de la fira.
4. Procediment de contractació
4.1. Tots els expositors hauran d’emplenar el següent formulari de contractació
abans del 12 d’abril.
•

FORMULARI DE CONTRACTACIÓ

4.2. Perquè la contractació siga en ferm, caldrà fer efectiu el pagament de la quota
de participació abans del 12 d’abril.
4.3. En cas de renúncia un cop passe el 12 d’abril, no serà retornada cap quantitat.
4.4. El pagament de la quota s’haurà d’efectuar per transferència bancària al compte
corrent de Caixa Popular del qual és titular l’Associació d’Editorials del País
Valencià:
IBAN: ES75 3159 0037 1724 3470 0726
Al ‘concepte’ de la transferència haurà de constar el nom del expositor
contractant i s’haurà d’enviar una còpia de la transacció al correu
fires@aepv.net. En finalitzar el termini d’inscripció, l’organització enviarà la
factura corresponent.
Gestió de dades personals
Les dades personals que ens faciliteu voluntàriament a través dels diferents
formularis, seran tractades per AEPV - Associació d’Editorials del País Valencià amb
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domicili en Gran Via Ramón y Cajal 1-3a 46007 València, que compleix amb les
mesures de seguretat exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits
en la pàgina web en els quals ens heu facilitat les vostres dades. Podreu exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del tractament,
portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades,
automatitzades, en relació amb les dades objecte del tractament, davant el
responsable del tractament en l’adreça anteriorment esmentada, o per correu
electrònic a administracio@aepv.com. En cas que no hageu obtingut satisfacció en
l’exercici dels vostres drets, podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat de
Control en matèria de Protecció de Dades competent.
Participar en la convocatòria suposa l’acceptació total d’aquestes bases. En
cas de discrepàncies o desacords en la interpretació del present Reglament, la

solució se sometrà a l’arbitratge de la comissió organitzadora.
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