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FIRA DEL LLIBRE DE SANT JORDI 2020 
 

 

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ  

 
1. INFORMACIÓ GENERAL 
 
Dates 

22 i 23 d’abril. 
 

Horari 
De 9 del matí a 9 de la nit els dos dies. 
 

Ubicació 
Plaça Santa Anna / La Rambla de Mataró 

 
Preu  
La participació en aquesta edició de la fira amb parades de venda de llibres no 

comportarà el pagament de taxes d’ocupació de la via pública als/les 
expositors/es, però sí que s’haurà de pagar la tarifa per a la prestació del servei 

de recollida de residus comercials per fires i activitats col·lectives que és de 
2€/parada/dia. 
 

Organització 
L’organització de la Fira del Llibre de Sant Jordi 2020 és responsabilitat de la 

Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró i de les llibreries 
participants associades al Gremi de Llibreters de Catalunya. 
 

 
2. PARTICIPANTS 

 
 Llibreries associades al Gremi de Llibreters de Catalunya ubicades a Mataró. 
 

 Llibreries no associades al Gremi de Llibreters de Catalunya que tinguin IAE 
corresponent a la venda de llibres (6594) i que disposin d’establiment obert al 

públic a la ciutat de Mataró. 
 
 Autors/autores, editors/editores o similars, tant persones físiques com 

associacions o institucions que vulguin presentar llibres propis i que demostrin 
l’edició o propietat dels llibres que desitgen exposar o vendre.  

 
 



 

 
 

 
3. PRODUCTES ADMESOS I EXCLOSOS 

 
 Seran admesos els llibres nous i els llibres descatalogats, a excepció dels que 

han estat descatalogats durant els 6 mesos anteriors a la celebració de la fira. 

 
 No s’admeten els llibres antics i/o de segona mà. 

 
 L'organització es reserva el dret d'admetre o no un determinat producte que 

no tingui relació directe amb els objectius de la fira. 

 
 

4. ESPAIS D’EXPOSICIÓ I VENDA 
 
 La Direcció de Promoció Econòmica realitzarà un plànol on s’assenyalarà la 

dimensió i ubicació de cada parada,  els passadissos per a la circulació dels 
visitants i les mides exactes a respectar.  

 
 Amb l’objectiu de millorar l’aspecte  general de la Fira del Llibre 2020 les 

parades hauran de tenir una estètica unificada, tant pel què fa al tipus de 

carpa com al color del faldó dels mostradors (aquest últim element serà 
facilitat per l’Ajuntament). Les parades no podran ser més grans de 9x3 

metres i s’atorgarà un únic emplaçament per sol·licitant. Excepcionalment, i 
només en el cas que quedi espai disponible un cop finalitzi el termini per 
presentar les sol·licituds de participació, es podran sol·licitar ampliacions de 

les parades a 12x3 per l’edició en curs. 
 

 Les parades disposaran d’un quadre elèctric amb un punt de connexió. Queda 
expressament prohibida la manipulació de la instal·lació elèctrica de l’estand 
per part de l’expositor/a. L’Ajuntament declina tota responsabilitat per danys 

als bens o a les persones derivats del mal ús de les instal·lacions o 
l’incompliment per part de l’expositor/ra de les normatives oficials referents a 

les instal·lacions de baixa tensió (BT) 
 

 Els/les venedors/es hauran de tenir les instal·lacions i els seus voltants en les 
degudes condicions de neteja. Hauran de recollir les deixalles en bosses de 
plàstic que caldrà dipositar en els contenidors. 

 
 L’organització d’aquesta fira per part de l’Ajuntament no comporta la 

contractació del servei de seguretat que haurà de ser contractat pels propis 
expositors/expositores, si ho consideren oportú. La Direcció de Promoció 
Econòmica no respon dels danys o robatoris dels estris i les pertinences de les 

persones expositores. 
 

 Els/les participants a la fira s’obliguen a respectar el preu legal del llibre i 
també els descomptes màxims legals autoritzats per l’art. 11 a) de la Llei 
10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, per tant, 



 

el descompte màxim que podrà realitzar-se a la Fira serà d’un màxim del 5% 
sobre el preu fix. 

 
La fira comptarà amb tres àrees: 

 
 1a àrea. Disposarà de l’espai suficient per ubicar les parades de les llibreries 

agremiades de Mataró. 

 
 2ª àrea. Espai on s’ubicaran llibreries no associades al Gremi de Llibreters de 

Catalunya. En el cas de noves sol·licituds, la dimensió de les parades anirà en 
funció de l’espai disponible. 

 

 3ª àrea. Espai destinat a autors/autores, editors/editores o similars, pensada 
per a taules on presentar un o pocs llibres.  

 
 
5. DESENVOLUPAMENT DE LA FIRA 

 
Sol·licitud de participació 

 
S’haurà de presentar la següent documentació: 
 

 Sol·licitud de participació. 
 DNI o NIF. 

 Declaració censal simplificada d’alta, modificació i baixa en el Cens 
d’Empresaris (Model 037) en el cas de les llibreries noves.  

 Documentació acreditativa de l’edició i/o propietat del llibre en el cas de 

les persones físiques, associacions o institucions que vulguin presentar 
llibres propis.  

 Assegurança de responsabilitat civil per accidents i danys a tercers que 
cobreixi tots els dies de muntatge, celebració i desmuntatge de la fira 
(s’haurà de presentar un cop confirmada la participació) 

 
Adjudicació dels espais 

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Direcció de 
Promoció Econòmica mitjançant resolució de la presidència, atorgarà llicència 

d’ocupació de la via pública on es farà constar la superfície i la localització de la 
parada. Resta expressament prohibida la col·locació de parades en llocs no 
autoritzats o diferents als assignats per l’organització. 

 
Muntatge i desmuntatge 

La instal·lació de les parades la realitzarà l’empresa contractada el dimarts 21 
d’abril i un cop finalitzat el muntatge l’expositor podrà procedir a la preparació de 
l’interior de les mateixes. La parada ha d’estar totalment enllestida en el moment 

d’inici de la fira, a les 9 del matí del dimecres 22 d’abril. 
 

El desmuntatge de les parades s’haurà de realitzar entre les 21’00 i les 23’00 
hores del dijous 23 d’abril. 
 



 

 
 

 
L'organització es reserva el dret de retirar pels seus propis medis i amb despeses 

a càrrec del participant tots aquells elements que no hagin estat retirats pel 
titular en els terminis indicats. 
 

En cas de preveure necessitats especials respecte als terminis de muntatge o 
desmuntatge de les parades, s’haurà de fer una sol·licitud per escrit adreçada a 

la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Incompliment de les Condicions Generals de Participació 

L’incompliment de qualsevol apartat de les presents Condicions Generals per part 
d’un expositor/expositora donarà lloc a la retirada de l’autorització de venda i 

generarà la incompatibilitat per a participar en futures edicions de la fira. 
 
Responsabilitats 

L’organització no es farà responsable dels desperfectes i/o robatoris que es 
puguin ocasionar a les parades, tant els causats per fenòmens naturals com els 

produïts com a conseqüència d’actes vandàlics. 
 
Resolució de conflictes 

L’òrgan competent per a realitzar l’adjudicació serà també el competent per 
interpretar les qüestions i els dubtes que es puguin presentar en relació amb 

l’aplicació d’aquestes normes. 
 


