Gràcies per l'interès en la nostra associació.
La AEPV és una organització empresarial formada per més de 60 empreses editores
valencianes.
S'integren com a associades editorials de totes les temàtiques: dret, veterinària,
infermeria, autoajuda, infantil i, per descomptat literatura. A més de les filials de les
principals editores de llibres de text i les editorials de les universitats públiques
valencianes.
L'Associació d'Editors del País Valencià, que va ser fundada el 5 de setembre de 1990,
està centrada en:
• La defensa, promoció i difusió de l'edició de llibres i publicacions editats per les
editorials valencianes, prestant especial esment i dedicació a les publicacions en valencià.
• La representació, gestió, foment i defensa dels interessos comuns de les editorials
associades.
• La interlocució davant els poders públics en assumptes que puguen afectar el sector.
• La informació, la formació, l'assessorament i la prestació de serveis als seus membres:
laboral, fiscal, propietat intel·lectual, etc.
• I tot, per a promoure el desenvolupament i el progrés de les empreses associades.
Per a centralitzar i difondre tota la informació sectorial d'interès naix el Portal d'Editors:
aquest projecte de la societat de la informació que l'Associació està impulsant amb
ajudes de la Unió Europea, del IMPIVA i de la Conselleria de Cultura naix amb els
següents objectius inicials:
· La creació d'una seu virtual que canalitze la informació i la comunicació entre
l'associació i els editors, i també entre els editors mateix.
· Afavorir la presència corporativa en la xarxa de totes les editorials associades.
L'Associació d'Editors del PV, com a membre de la Federació de Gremis d'Editors
d'Espanya, ostenta la representació única del sector editorial valencià en fòrums d'àmbit
estatal, com també internacionals.
La AEPV és membre de la Federació de Gremis d'Editores d'Espanya (FGEE), del Centre
Español de Drets Reprogràfics (CEDRE) i de la Fundació Sambori. A més, és membre
fundador de FULL Fundació pel Llibre i la Lectura.
Fires i congressos: La presència col·lectiva en fires ha sigut una de les activitats
destacades de l'Associació.
Ha participat en certàmens de tot tipus: professionals i comercials, locals, estatals i
internacionals. Cal destacar l'assistència anual a les Fires del Llibre
de Castelló, València i Alacant, a la Fira Internacional del Llibre LIBER i la participació a
la Fera del Llibre per Ragazzi de Bolonya (Itàlia). També ja s'ha consolidat la presència
a través de la FGEE en les fires internacionals, com la Frankfurter Buchemesse
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(Frankfurt) i a la Fira Internacional de Llibre FIL de Guadalajara (Mèxic), així com el
Festival Internacional de Còmic d’Angulema (França).
Igualment, destacada és l'assistència en congressos d'editors. La internacionalització
s'ha convertit en un eix central de les accions de l’AEPV. En aquest moment som
capdavanters del consorci del projecte europeu LIT-UP que amb suport de la Comissió
Europea impulsa els intercanvis de drets de traducció entre editors independents
d'Europa
En els documents adjunts trobareu: els nostres Estatuts on podreu fer-se una idea de
l'abast de la nostra entitat; les instruccions per a associar-se; i la fitxa editorial que
haureu d'emplenar.
Salutacions cordials
Manel JM Romero
Secretari tècnic
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Reglament d’Admissions
1.- Qui pot ser membre de l’Associació?
Podran formar part de l’Associació les persones físiques o jurídiques que exercisquen
legalment, d'una manera regular i contínua, i com a activitat principal, l'edició de llibres
i que no pertanguen a cap altra associació o entitat del mateix camp d’activitat i del
mateix àmbit territorial i que accepten els Estatuts i Reglaments de l’Associació.
L’Associació estarà integrada per:
1. Associats de Ple Dret:
Totes aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat que exercisquen
legalment, d'una manera regular i contínua, i com a activitat principal, l'edició de
llibres, publicacions periòdiques o partitures, en qualsevol suport i que tinguen la
seua raó social a l’àmbit d’aquesta Associació definit a l’Article 4t d’aquests Estatuts
i Reglaments.
2. Associats Adherits:
2.1. Totes aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat, que, de forma
legal, regular i contínua, exercisquen com a activitat secundària l'edició de
llibres, publicacions periòdiques o partitures , en qualsevol suport i que tinguen
la seua raó social a l’àmbit d’aquesta Associació definit a l’Article 4t d’aquests
Estatuts i Reglaments.
2.2. Aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter públic que de forma legal,
regular i contínua es dediquen a l'edició de llibres, publicacions periòdiques o
partitures, en qualsevol suport i que tinguen la seua raó social a l’àmbit
d’aquesta Associació definit a l’Article 4t d’aquests Estatuts i Reglaments.

2.3 Totes aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat que
exercisquen al País Valencià legalment, d'una manera regular i contínua,
i com a activitat principal, l'edició de llibres, publicacions periòdiques o
partitures, en qualsevol suport, encara que no tinguen la seua raó social
a l’àmbit d’aquesta Associació definit a l’Article 4t d’aquests Estatuts i
Reglaments. (article 5é).
2.- Coneixement i acceptació dels Estatuts i Reglaments
El sol·licitant deurà conèixer els Estatuts i Reglaments, els quals s'han de acceptar i
respectar des del moment en que es produeix l'aprovació de l'alta.
3.- Sol·licitud i documentació que cal aportar
Per sol·licitar l’alta en l’Associació cal presentar una carta de sol·licitud adreçada a la
Junta Directiva, tot adjuntant la documentació següent:
Fitxa Editorial (Annex I)

Butlleta de Domiciliació Bancària (Annex II)
Declaració de conèixer els Estatuts i Reglaments d’AEPV (Annex III)
També cal adjuntar:
Catàleg dels llibres publicats
Fotocòpia de l’Alta de l’IAE
Fotocòpia de l’Impost sobre Societats de l’últim exercici
4.- Les quotes
La quota única d’ingrés s’ha establert en l’equivalent a la quota mínima anual de l’escalat
de quotes dels associats.
La quota anual es fixa objectivament i ponderada amb la producció editorial i la facturació
de cada empresa, (a determinar en el moment de donar-se d’alta segons criteris
establerts). S’emeten els rebuts semestralment, i el primer rebut serà proporcional al
període del semestre en curs en què es donen d’alta, amb les revisions que tinguen lloc
d’acord amb els Estatuts i Reglaments.
5.- L’Aprovació de l’alta
Una vegada estudiada per la Junta Directiva la sol·licitud i la documentació adjunta,
aquesta acordarà l’acceptació o denegació de dita sol·licitud, així com la quota que li
serà assignada. Tots aquest extrems seran comunicats a l’interessat.
Acceptada per escrit pel sol·licitant la quota i la tipologia d’associat assignades per la
Junta Directa, l’alta no serà definitiva fins que no compte amb l’aprovació de l'Assemblea
General.
6.- De la inadmissió de sol·licitants
1.- Quan dels informes acompanyats a la sol·licitud d'ingrés o de qualsevol altre element
d'informació que posseïsca la Junta Directiva, es desprenga que el sol·licitant no reuneix
les condicions que li facen mereixedor de la seua condició d'Associat, es resoldrà per
majoria absoluta de vots de la Junta Directiva si procedix la inadmissió del sol·licitant,
comunicant-li-ho a l'interessat amb expressió de les causes que hagen determinat la dita
inadmissió, advertint-li que contra aqueixa resolució podrà recórrer en termini de quinze
dies davant la Junta Directiva qui elevarà a l’Assemblea general les al·legacions.

ANNEX I Reglament d’Admissions

FITXA EDITORIAL
Nom empresa:...........................................................................CIF.......................
Nom comercial: .....................................................................................................
Adreça:............................................................................................Núm:..............
Població:................................................................................... C.P:.....................
TELF.:.......................................................FAX:.....................................................
e-mail:.......................................... WEB ................................................................
Persona designada com a representant: ..............................................................
...............................................................................................................................
Director/a:..............................................................................................................
Any creació............... Titularitat de l’empresa: Pública / Privada
ISBN ........................ Títols en catàleg ........... Llengües d’edició: .......................
Matèries que abraça el fons editorial:....................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Principals col·leccions ...........................................................................................
...............................................................................................................................
Distribuïdors (sinó tens prou espai, adjunta la informació en un altre full) ...................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
L’empresa té més activitats econòmiques? Si/No Quines? .............................
...............................................................................................................................
Percentatge de l’activitat editorial respecte al volum total de la xifra de negoci
........... %

ADREÇA BANCÀRIA

CAIXA/BANC:........................................................................................................
CARRER:................................................................................ NÚM......................
POBLACIÓ:..............................................................................D.P.:......................
NOM DEL TITULAR: .............................................................................................
entitat

oficina

control

núm. compte

Documentació que necessitem per al fitxer d’Associats:
 Fotocòpia del CIF
 Fotocòpia de IAE
 DNI del representant legal de l’empresa.
 Impost de Societats (de l’últim any)
 Data de constitució de la societat.
 Arxiu de text amb una descripció del projecte editorial (màxim 1100 caràcters amb
espais
 Logo de l’Editorial en format digital.
ANNEX II Reglament d’Admissions
DOMICIALITZACIÓ BANCÀRIA

Distingits/des senyors/senyores:
Els pregue que fins a nova ordre els rebuts que presentarà l’Associació
d’Editors del País Valencià per l’import de la quota anual a pagar en dos rebuts
semestrals siguen atesos amb càrrec al següent compte bancari:

CAIXA/BANC:........................................................................................................
CARRER:................................................................................ NÚM......................
POBLACIÓ:..............................................................................D.P.:......................
NOM DEL TITULAR: .............................................................................................
entitat

oficina

control

núm. compte

................................. a ............ de ............................. de ..............

Signat:
................................................
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DECLARACIÓ
En/Na ....................................................................................... amb DNI núm.
...................................... com a representant legal de l’empresa editorial
....................................................................... declare que conec els Estatuts i
Reglaments de l’Associació d’Editors del País Valencià i els accepte íntegrament

................................. a ............ de ............................. de ..............

Signatura i segell

