Bases de contractació 2019
*

Bases aprovades per la comissió organitzadora, el dia 5 de febrer de 2019

Descripció tècnica
Organitza

Associació d’Editors en Llengua Catalana (EDITORS.CAT)

Comissió
organitzadora

EDITORS.CAT, Gremi d’Editors de Catalunya, Gremi de Llibreters de Catalunya, Gremi de
Distribuïdors de Publicacions de Catalunya, Associació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC), Generalitat de Catalunya (ICEC i Servei de Biblioteques), Ajuntament de Barcelona (ICUB i
Consorci de Biblioteques de Barcelona), Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Dates

Del divendres 6 al diumenge 15 de setembre de 2019

Horari

Divendres 6, de 17.00h a 21.00h
Dissabte 7, de 17.00h a 24.00h
De diumenge 8 a dissabte 14, de 10.30h a 21.00h (tancament opcional de 14.00h a 15.00h)
Dimecres 11, s’informarà a la reunió dels expositors de l’horari establert per aquest dia
Diumenge 15, de 10.30h a 14.00h

Localització

Avinguda de la Catedral de Barcelona

Definició

La Setmana del Llibre en Català es defineix com un festival que permet reconèixer la tasca de les editorials
que editen en català, de les llibreries actives i de les revistes que apropen al lector les seves publicacions,
donant visibilitat al llibre i a les publicacions periòdiques en catal{. També posa, molt especialment, l’accent
en facilitar l’accés als fons editorials, alhora que és un espai per presentar les darreres novetats i oferir eines
de prescripció, foment i recomanació lectora.També incorpora el Saló de Drets, un espai de trobada entre els
editors que participen a La Setmana del Llibre en Català i editors internacionals convocats per l'Institut
Ramon Llull i un mòdul de venda de traduccions d’autors catalans traduïts a altres llengües.

Què hi trobareu

• 60 mòduls d’exposició i venda
• 1 espai professional de compra-venda de drets al COAC
• L’iQUIOSC.cat, revistes i premsa en català
• 1 escenari interior al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
• 3 places exteriors amb escenari
• Zones d’exposició a la part posterior dels mòduls
• Punt d’informació

Organització del
recinte

Vegeu plànol provisional adjunt

Organitza:
Secretaria Tècnica de La Setmana
Tel. 932 15 50 91
contractacio@lasetmana.cat
www.lasetmana.cat

Reglament de la Setmana
Introducció
L’organització fomentar{ que hi hagi la m{xima diversitat de temàtiques i gèneres a fi i efecte que La Setmana sigui el màxim representativa de tot el fons editorial en llengua catalana i per això tindrà en
compte la proposta de fons que facin els expositors que volen contractar.
També tindrà en compte aquelles sol·licituds de contractació que
integrin diverses editorials o segells i/o diverses llibreries per tal
d’incloure el m{xim de representació del sector editorial.
1. Poden contractar
1.1 Poden contractar mòduls:
• Les llibreries agremiades i no agremiades, tant a títol individual
com agrupades, sempre que portin la representació d’una o més
editorials.
• Les editorials agremiades o no, tant a títol individual com agrupades amb altres editorials.
• Les distribuïdores, tant a títol individual com agrupades amb
altres empreses del sector que posin a la venda un fons temàtic especialitzat.
• Entitats o institucions públiques i privades vinculades a l’{mbit
de la cultura, la lectura i el llibre per exposar els seus llibres, sempre
que ho aprovi la comissió organitzadora.
1.2 Tindran prioritat de reserva i assignació de mòduls:
• Les llibreries i editorials amb seu a Catalunya o a l’{mbit territorial de la llengua catalana.
• Les llibreries o editorials especialitzades en alguna de les temàtiques.
• Els contractants que ofereixin qualitat i {mplia representació
del fons temàtic triat i gèneres més minoritaris.
• Expositors contractants de l’edició anterior.
• Els contractants que reuneixin la participació de diverses editorials o llibreries.
Si la demanda és superior al nombre de mòduls disponibles es tindrà
en compte la participació en l’edició passada i, l’organització vetllar{
perquè es puguin arribar a acords entre els expositors interessats.
Si en la primera convocatòria no es cobreixen els gèneres bàsics,
l’organització es reserva el dret d’oferir-ho a aquelles editorials o
llibreries que hagin quedat en reserva o a les que consideri més convenients per garantir la màxima representació.
1.3 La comissió organitzadora de La Setmana haurà de donar el visti-plau a qualsevol altre tipus d’entitat o empresa interessada en contractar mòduls.
1.4 En el cas que s’agrupin diverses empreses, una d’elles haur{ de
ser la representant a efectes d’interlocució i facturació de quota,
encara que caldrà disposar dels contactes de totes les empreses que hi
participen.
1.5 A la retolació de l’exterior dels mòduls i al programa de mà hi
figuraran les marques o segells que ens indiqui el contractant que els
representa. Al mòdul, en cap cas hi podr{ figurar el nom d’empreses
alienes al contractant
1.6 En els mòduls només es podran vendre llibres de les editorials que
es representin.
1.7 Les llibreries participants han de complir el punt 1.6 però podran
portar un màxim d’un 20% de llibres de fons o novetat per tal de
mostrar la seva singularitat, aquesta selecció estarà agrupada sota la
indicació: “La llibreria recomana”.
1.8 La Comissió Organitzadora podr{, en base a experiències d’anys
anteriors, refutar candidatures.

2. Tipologia de mòduls
2.1 Es disposa del següent:
• 1 mòdul estàndard de 5x3 metres
• Possibilitat de 2 mòduls
Trobareu els plànols amb la informació tècnica dels mòduls
a l’annex 1
3. Quotes de contractació
3.1 La quota de contractació de cada mòdul per als 10 dies serà:
Editorials, llibreries i distribuïdores agremiades als
seus gremis territorials

1.350 €

Editorials, llibreries i distribuïdores no agremiades i
altres institucions

2.360 €

Més l’IVA corresponent
3.2 Si es lloga més d’un mòdul, la quota a pagar ser{ la suma de
l’import total de cada mòdul.
3.3 La quota del mòdul bàsic inclou:
Retolació amb el nom dels contractants
54 metres lineals de prestatgeries
1 taulell de venda
Il·luminació bàsica i connexió elèctrica
Seguretat i vigil{ncia fora de les hores d’obertura al públic
4. Procediment de contractació
4.1 Totes les empreses i institucions interessades hauran d’enviar el
formulari de sol·licitud de contractació entre el 6 de febrer i el 4
de març.
4.2 Aquest formulari es podrà descarregar i emplenar a la pàgina
web www.lasetmana.cat.
4.3 En aquest formulari, entre altres dades de caràcter logístic, caldrà
fer constar el gènere i tipologia de fons que s’exposar{, les
col·laboracions entre empreses o institucions. També caldrà fer constar la disposició a realitzar activitats en el marc de La Setmana.
4.4 L’11 de març la Secretaria Tècnica notificarà, a través del web i
correu electrònic, la relació de contractants acceptats. Se’ls hi enviarà
el formulari de contractació, que haur{ de ser retornat a l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana (contractacio@lasetmana.cat) abans del
dia 22 de març, degudament signat per la persona que representa
l’expositor. Aquesta signatura també implica que s’accepten aquestes
bases.
4.5 Per tal que la contractació sigui en ferm, també caldrà fer efectiu
abans del 26 de març (inclòs) el 50% de la quota d’inscripció. El 50%
restant s’haur{ de fer efectiu abans del dia 30 de juny. Per accedir al
muntatge del mòdul contractat caldrà haver fet efectiu la totalitat de
l’import en el termini indicat.
En el cas de renúncia passat el dia 30 de juny, no serà retornada cap
quantitat.
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8. Disposicions d’ordre i assegurances
4.6 El pagament de les quotes haurà de ser per transferència bancària al compte corrent de Banc Sabadell:
C/C 0081-0025-23-0002136817
IBAN: ES21- 0081-0025-2300-0213-6817
CODI BIC: BSABESBB
S’haur{ de fer constar el nom del contractant i enviar una còpia de la
transacció per correu electrònic.
Contactes per a la contractació:
Correu electrònic contractacio@lasetmana.cat
Telèfon 93 215 50 91
Adreça postal:
Associació d’Editors en Llengua Catalana
La Setmana del Llibre en Català
C. València, 279, 1r
08009 Barcelona
5. Disposicions sobre el funcionament
5.1 La Setmana vol esdevenir l’espai natural de presentació de les
novetats editorials en català de tardor-hivern. Per això, a més de
posar a la venda els títols del seus respectius fons, també es destacaran en la programació i difusió els títols d’aquelles editorials que hi
presentin novetats.
5.2 S’haur{ de respectar el preu fix del llibre. La participació i acceptació d’aquestes bases implica l’aplicació d’un 5% de descompte en les
promocions específiques de La Setmana.
5.3 La Setmana promourà la compra pactada, especialment amb
institucions culturals. Aquesta compra implicarà que els expositors
que acceptin participar hauran d’aplicar un descompte del 15% sobre
el PVP.
5.4 No es podrà vendre productes de marxandatge ni altres objectes
que no estiguin vinculats al fons editorial que es mostra o a la pròpia
Setmana.
5.5 No es podran fer promocions de captació de públic fora de l’espai
de la pròpia mòdul.
5.6 Els participants es comprometen a mantenir l’atenció al públic de
la seva mòdul els dies que duri La Setmana del Llibre en Català i a
complir els horaris d’obertura i tancament.

8.1 Cada participant es compromet a tenir a punt la seva mòdulabans de les 17.00h del dia 6 de setembre i a buidar-ne el contingut
abans de les 19.00h del 15 de setembre de 2019.
8.2 Els participants es comprometen a respectar els horaris i normes
de c{rrega i desc{rrega, així com de neteja que l’organització els
lliurar{ en el manual d’ús.
8.3 Els participants hauran de deixar en bones condicions els mòduls
contractats.
8.4 Els participants hauran de retornar diàriament la fitxa
d’informació amb les dades de venda per poder preparar una correcta
avaluació conjunta. Els expositors han de disposar d’un sistema informatitzat per agilitzar la recollida de la informació. Si no disposen
de mitjà electrònic, l’organització posar{ a disposició dels expositors
el lloguer d’aquests aparells.
8.5 L’organització no es fa responsable dels possibles desperfectes
ocasionats per la pluja o altres efectes climatològics o robatoris als
mòduls. Tampoc dels danys a tercers que es puguin ocasionar a
l’interior dels mòduls. Cada expositor haurà de disposar de
l’assegurança adequada i presentar-la en el moment de la contractació. L’organització ofereix la possibilitat d’acollir-se a una assegurança
col·lectiva.
8.6 En el cas de discrepàncies o desacords amb el present Reglament o
altres accions de La Setmana, la solució es remetr{ a l’arbitratge dels
presidents del diferents gremis representats a la comissió organitzadora.

6. Disposicions sobre l’adjudicació i distribució
6.1 Una vegada feta la selecció de candidats a expositor per part de
l’organització i fet efectiu el primer termini de la quota per part del
contractant, es procedirà a la distribució dels mòduls.
6.2 Un cop tancat el termini de contractació, el dia 26 de març, a les
9 del matí, a la seu d’EDITORS.CAT es realitzarà el sorteig
d’adjudicació dels mòduls.
6.3 En cap cas l’espai adjudicat en aquesta edició donarà prioritat de
mantenir l’emplaçament a l’edició següent.
7. Condicions de senyalització
7.1 La senyalització de l’espai és responsabilitat de l’organització i els
mòduls hauran de seguir les pautes del protocol gràfic que lliurarà la
Secretaria Tècnica per a la senyalització de l’exterior de la mòdul, així
com per a la divulgació de les activitats programades.
7.2 Els participants podran ambientar l’interior del mòdul per facilitar-ne la seva personalització.
7.3 Un cop feta la distribució dels laterals dels mòduls que han d’anar
amb la informació de La Setmana i les imatges dels patrocinadors, els
expositors tindran l’opció de contractar els espais restants per a la
seva promoció sota les tarifes establertes de publicitat.
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