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DIA DEL LLIBRE 2023 
CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PARADES DE VENDA DE LLIBRES A BARCELONA 
 
 
1. Es procurarà respectar la ubicació i el metratge demanats en funció de l’ocupació màxima de 

cada espai i del metratge de les parades: 6m, 12m o 24m de llargada x 3 de fondària. 
 
2. Si en algun espai se superés l’ocupació màxima, tindran preferència, per aquest ordre, les 

sol·licituds corresponents als supòsits següents: 
 
 
Requisits: 

 
• Han de ser professionals, és a dir, agents del sector del llibre. S’entén per “pertinença al sector” 

aquella empresa l’objecte social de la qual està directament vinculat a qualsevol activitat pròpia 
de la creació, edició, publicació i venda de llibres: llibreters, editors, distribuïdors, agents 
literaris, il·lustradors, correctors, traductors, etc. 

 
• Sol·licituds en què el titular de la llicència sigui el mateix que gestiona la parada i així s’indiqui 

amb senyalització i informació al públic. 
 
 
Criteris per ordre de priorització: 
 
A. Sector professional agremiat de la ciutat 
 
1. Llibreries agremiades, en actiu i que disposin, com a mínim, d´un establiment obert al públic 

ubicat a la ciutat. Es prioritzarà la petició d’una llibreria ubicada en el mateix districte. En cas 
de dubte, tindrà preferència aquella més propera entre la parada i l’establiment. Així mateix i 
sempre que sigui possible, en cas de sol·licitar més de 12 metres tindran preferència les 
llibreries que destinin aquests metres addicionals a la presència d’autors. 

 
2. Editorials o d’altres agents del sector agremiats amb seu a la ciutat. Es prioritzarà la petició 

amb seu ubicada en el mateix districte. En cas de dubte, tindrà preferència aquella més 
propera entre la parada i la seu. 

 
B. Sector professional no agremiat de la ciutat 
 
3. Llibreries no agremiades amb seu a la ciutat. Es prioritzarà la petició amb seu ubicada en el 

mateix districte. En cas de dubte, tindrà preferència la més propera a la seu. 
 
4. Editorials no agremiades amb seu a la ciutat. Es prioritzarà la petició amb seu ubicada en el 

mateix districte. En cas de dubte, tindrà preferència la més propera a la seu. 
 
C. Sector professional agremiat de fora de la ciutat 
 
5. Llibreries agremiades de fora de la ciutat. 
 
6. Editorials o d’altres agents del sector agremiats amb seu fora de la ciutat. 
 



 

 
D. Sector no agremiat de fora de la ciutat 
 
7. Sol·licituds de llibreries no agremiades de fora de la ciutat. 
 
8. Sol·licituds d’editorials o d’altres agents del sector no agremiats amb seu fora de la ciutat. 
 
En el cas de disposar de parada en alguna zona professional, i en funció de disponibilitats, es podrà 
demanar una parada addicional a la zona del Passeig de Sant Joan, dedicada exclusivament al còmic, 
la novel·la gràfica, la literatura infantil i juvenil, i el públic familiar. Caldrà sol·licitar-ho al Gremi de 
Llibreters, que facilitarà una butlleta expressa. 
 
 
Definició de llibreria 

Segons l’estàndard estadístic d’activitat de la UE, el qual és seguit per a la confecció del Mapa de 
Llibreries tant a Catalunya com a l’Estat i és d’aplicació per l’Institut Català de les Empreses 
Culturals de la Generalitat de Catalunya en la definició com a objecte de concessió de subvencions. 

La llibreria és entesa com a: 

▪ Establiment comercial obert al públic (1) adreçat exclusivament o principalment a la venda de 
llibres al client final* (adscrits a l’epígraf 476.1 de la CNAE 2009 o a l’activitat corresponent de la 
nova codificació econòmica de la UE). 

▪ Per tal de ser considerada llibreria s’entén que en superar els 150.000 € a l’any en vendes de 
llibres, el valor afegit generat és definitori (encara que es facin altres activitats a l’establiment 
que superin aquesta facturació en llibres). Per sota de 150.000 €, aquestes vendes han de 
representar el 50 % o més del total, per reafirmar-se en el caràcter de llibreria. 

▪ Pel que fa als exemplars, la mitjana anual en existències no pot ser inferior a 3.000. 

▪ Finalment, la llibreria es considera un equipament cultural; així, en tindrà la consideració aquell 
establiment que programa a l’any almenys cinc activitats de promoció del llibre i la lectura. 

▪ Pel que fa a la gestió, un establiment llibreter ha de seguir els protocols de la cadena de 
subministrament de llibres i d’altres estàndards sectorials, fixats a l’Estat espanyol per les 
normes CSL. Aquest punt no es considerarà un requisit, sinó un valor de major preferència. 

 

Gremi de Llibreters de Catalunya: diallibreprofessional@gmail.com 
 

 
 
*A diferència de la llibreria, hi ha els Punts de venda de llibres: establiments que venen llibres però 
que no compleixen les condicions anteriors i tots aquells que facturen menys de 30.000€ anuals en 
llibres o en els quals la venda de llibres no supera el 10% de les vendes de l’establiment i l’activitat 
principal dels quals no és la venda de llibres ni cap dels productes tradicionalment relacionats 
(quiosc, papereria, etc.). S’exclou del concepte de llibreria els establiments comercials que disposen 
d’alguns títols en venda relacionats amb la seva activitat econòmica principal (esports, dietètica,…). 

mailto:diallibreprofessional@gmail.com

