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Procediments del Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB) per a l’any 2019 

1. Pautes 

Calendari de resolucions Tria SAB 

2019-01 18-27 de març 

2019-02 20-25 de maig 

2019-03 16-21 de setembre 

2019-04 11-15 de novembre 

 

El Sistema d’Adquisició Bibliotecària continua prioritzant, enguany, la presentació de propostes en 

forma de projecte editorial o títols a punt d’entrar en el circuit de comercialització. Per tal d’evitar 

problemes amb els estocs, cal tenir en compte que aquestes propostes editorials s’hauran de poder 

servir en els quinze dies naturals immediatament posteriors a la finalització del període de tria del SAB. 

Tot i que encara no s’ha aprovat la resolució del SAB, les biblioteques ja estan triant llibres. La primera 

comanda s’enviarà als editors a mitjans d’abril, immediatament després de l’aprovació de l’ajut.  

2. Comandes 

Les comandes de llibres es rebran, com sempre,  des de l’adreça sab.cultura@gencat.cat. A aquesta 

mateixa adreça es podran dirigir totes les consultes i comunicacions que facin referència tant a la 

presentació de les novetats editorials (incidències tècniques, canvis de preu, ISBN, etc.), com a 

incidències amb els estocs, un cop rebuda la comanda i abans de facturar-la. 

3. Lliurament i facturació  

a) L’editor disposa estrictament d’un termini de 15 dies naturals, a partir de la data de recepció de 

la comanda, per fer arribar els llibres a les destinacions. No es tramitarà cap factura sense la 

confirmació del lliurament dels exemplars sol·licitats, per part dels diferents centres receptors. 

b) No es podrà facturar la comanda fins que l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), 

hagi fet arribar el número d’expedient que s’hi haurà de fer constar. 

Les factures s’han enviar electrònicament,  adreçades a: 

            Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 

                                   Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8 

                                    08001  Barcelona 

                                    NIF: Q-0801883-J 

 

c) L’editor facturarà els llibres amb un 15% de descompte sobre el PVP, i no es podran pot incloure 

en una factura llibres procedents de dues o més comandes. 

d) Totes les consultes referents a temes de facturació s’han de fer a través de 

factures.sab@gencat.cat o per telèfon a: Manel Alòs (935547487) o Mònica Cabarrocas  

(935547302). 

 

Barcelona, 26 de març de 2019 
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