
 

 

 

 

CRITERIS D’EDICIÓ I DE PROMOCIÓ DE LLIBRES 
 

El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) té una llarga trajectòria en l’edició i 
coedició de llibres, així com en la col·laboració amb altres entitats o persones per a 
l’edició de llibres que tractin temes relacionats amb la comarca de la Ribera d’Ebre i 
d’autors que siguin d’aquesta comarca. Durant els seus més de vint-i-cinc anys 
d’història aquesta ha estat una de les tasques més importants desenvolupada pel 
CERE. 
 
 
Modalitats de participació del CERE: 
 
1. Edició com a entitat única 
Edició de la Miscel·lània del CERE, de l’obra guanyadora del Premi d’Assaig Artur 
Bladé o d’altres obres, estudis i beques del CERE que puguin tenir un especial interès 
pel soci de l’entitat i que tractin temes de la comarca o que estiguin impulsats per 
autors de la Ribera d’Ebre. 
 
Característiques: 

• Temes relacionats amb la comarca de la Ribera d’Ebre i/o impulsats per autors 
de la comarca de la Ribera d’Ebre. 

• Documentació necessària (excepte Miscel·lània del CERE i obra guanyadora del 
Premi d’Assaig): 

- Memòria breu del projecte 
- Currículum breu de l’autor o autors 

 
Condicions i obligacions: 

• Edició d’un mínim d’exemplars segons el nombre de socis de l’entitat en aquell 
moment, més el nombre compromès pels ajuts rebuts i pels intercanvis amb 
altres entitats i un romanent d’uns 100 exemplars que quedaran en possessió 
del CERE. 

• L’autor o autors rebran un total de 10 exemplars per títol editat. 



 

 

 

 

• El CERE, amb el seu logotip, constarà a la coberta i a la pàgina de crèdits com 
a editor únic de l’obra. 

• El llibre tindrà un núm. d’ISBN propi del CERE i el © de l’edició correspondrà al 
CERE. 

• El preu de venda al públic l’establirà el CERE, així com el preu especial per als 
seus socis, que rebran tots la publicació amb un descompte del 30% sobre el 
PVP. 

• Preferiblement les obres s’encabiran dins les col·leccions que té el CERE 
(butlletí Miscel·lània del CERE, col·lecció Daliner,...). 

• La participació d’altres entitats constarà a la pàgina de crèdits amb els logotips 
corresponents com a entitats que donen suport genèric a l’entitat (Ajuntament 
de Flix, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre,...) o com a entitats que han 
donat suport a l’obra editada en concret, amb l’adquisició d’entre 20 i 400 
exemplars a preu especial per a entitats (15% del PVP) o amb la concessió d’un 
ajut pel valor corresponent a 10-200 exemplars a l’esmentat preu. 

• El CERE farà una presentació com a mínim de l’obra, així com intentarà fer-ne 
la màxima distribució entre les llibreries de la comarca. 

 
 

2. Coedició amb altres entitats 
Coedició amb altres entitats de l’obra guanyadora del Premi d’Assaig Artur Bladé o 
d’altres obres, estudis i beques del CERE que puguin tenir un especial interès pel soci 
de l’entitat i per a l’entitat/s coeditora/res, i que tractin temes de la comarca o que 
estiguin impulsats per autors de la Ribera d’Ebre. 
 
Característiques: 

• Temes relacionats amb la comarca de la Ribera d’Ebre i/o impulsats per autors 
de la comarca de la Ribera d’Ebre. 

• Documentació necessària (excepte l’obra guanyadora del Premi d’Assaig): 

- Memòria breu del projecte 
- Currículum breu de l’autor o autors 

 
 
 



 

 

 

 

Condicions i obligacions: 
• Edició d’un mínim d’exemplars segons el nombre de socis de l’entitat en aquell 

moment, més el nombre compromès pels ajuts rebuts i pels intercanvis amb 
altres entitats i un romanent d’uns 100 exemplars que quedaran en possessió 
del CERE. A aquest nombre s’addicionaran els exemplars que l’entitat/s 
coeditora/res desitgin adquirir, que haurà de ser superior al número esmentat 
a la modalitat anterior per a les entitats col·laboradores i sempre i quan 
aquestes manifestin expressament el seu interès en actuar com a coeditores. 

• L’autor o autors rebran un total de 10 exemplars per títol editat, que seran 
aportats proporcionalment pels coeditors. 

• El CERE, amb el seu logotip, constarà a la coberta i a la pàgina de crèdits com 
a coeditor, juntament amb la resta de coeditors i segons l’ordre que s’acordi. 

• El llibre tindrà un núm. d’ISBN del coeditor que s’acordi, preferiblement un 
propi del CERE, i el © de l’edició correspondrà conjuntament als coeditors. 

• El preu de venda al públic s’acordarà entre els coeditors, així com el preu 
especial per als socis del CERE i de les altres entitats. 

• Tots els socis del CERE rebran la publicació coeditada, amb un descompte del 
30% sobre el PVP. 

• Preferiblement les obres s’encabiran dins les col·leccions que té el CERE 
(col·lecció Daliner,...), si així s’acorda amb la resta de coeditors. 

• La participació d’altres entitats, a més dels coeditors, constarà a la pàgina de 
crèdits amb els logotips corresponents com a entitats que donen suport genèric 
al CERE o altres coeditors o com a entitats que han donat suport a l’obra 
editada en concret, amb l’adquisició d’entre 20 i 400 exemplars a preu especial 
per a entitats (15% del PVP) o amb la concessió d’un ajut pel valor 
corresponent a 10-200 exemplars a l’esmentat preu. 

• El CERE farà una presentació com a mínim de l’obra, així com intentarà fer-ne 
la màxima distribució entre les llibreries de la comarca. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Col·laboració en la publicació de llibres editats per altres entitats o 
persones 
Suport a l’edició de treballs, estudis i obres literàries que puguin tenir un interès 
especial per als socis del CERE, i que tractin temes de la comarca o altres que 
estiguin impulsats per autors de la Ribera d’Ebre, mitjançant fórmules de 
col·laboració amb altres entitats o persones. 
 
Característiques: 

• Temes relacionats amb la comarca de la Ribera d’Ebre i/o impulsats per autors 
de la comarca de la Ribera d’Ebre 

• Documentació necessària: 

- Memòria breu del projecte 
- Currículum breu de l’autor o autors 

 
Condicions i obligacions: 

• El CERE es quedarà en possessió d’un nombre de llibres valorats en un total 
màxim de 250 € (IVA inclòs), quantitat que s’actualitzarà segons les 
disponibilitats pressupostàries de l’entitat. S’agafarà com a preu d’adquisició 
el preu per llibre marcat per l’editorial, que haurà de ser inferior al preu de 
venda al públic per tal de facilitar-ne la promoció i la venda entre els socis del 
CERE. 

• El preu de venda al públic l’establirà l’entitat o persona editora principal i el 
CERE establirà el preu de venda especial per als seus socis, amb un descompte 
al voltant del 10% sobre el PVP. 

• El CERE, amb el seu logotip, constarà com a col·laborador als crèdits de la 
publicació, amb la fórmula: “L’edició d’aquest llibre ha rebut el suport del 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre”. 

• El CERE promocionarà el llibre entre tots els seus socis, així com en el seu lloc 
web. A més, comunicarà la novetat editorial en forma de notícia a través de la 
seua base de dades de mitjans de comunicació. 

• El CERE, si l’entitat o persona editora ho troba convenient, farà una 
presentació com a mínim de l’obra, així com intentarà fer-ne la màxima difusió 
entre les llibreries de la comarca. 

 



 

 

 

 

4. Ajut a llibres ja editats amb la compra d’exemplars 
Compra d’exemplars de llibres ja editats per altres entitats o persones en els darrers 
2 anys anteriors a la petició, i consistents en treballs, estudis i obres literàries que 
puguin tenir un interès especial per als socis del CERE, i que tractin temes de la 
comarca o que estiguin impulsats per autors de la Ribera d’Ebre. 
 
Característiques: 

• Temes relacionats amb la comarca de la Ribera d’Ebre i/o impulsats per autors 
de la comarca de la Ribera d’Ebre 

• Documentació necessària: 

- Memòria breu del projecte 
- Currículum breu de l’autor o autors 

 
Condicions i obligacions: 

• El CERE es quedarà en possessió d’un nombre de llibres valorats en un total 
màxim de 100 € (IVA inclòs), quantitat que s’actualitzarà segons les 
disponibilitats pressupostàries de l’entitat. S’agafarà com a preu d’adquisició 
el preu per llibre marcat per l’editorial, que haurà de ser inferior al preu de 
venda al públic per tal de facilitar-ne la promoció i la venda entre els socis de 
l’entitat. 

• El preu de venda al públic l’establirà l’entitat o persona editora principal i el 
CERE establirà el preu de venda especial per als seus socis, a un preu inferior al 
PVP. 

• El CERE promocionarà el llibre entre tots els seus socis, així com en el seu lloc 
web. A més, enviarà la novetat en una notícia a través de la seua base de 
dades de mitjans de comunicació. 

• El CERE, si l’entitat o persona editora ho troba convenient, farà una 
presentació com a mínim de l’obra, així com intentarà fer-ne la màxima difusió 
entre les llibreries de la comarca. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

5. Obres d’especial interès comarcal 
Aquests projectes es valoraran en funció d’unes característiques especials i, si escau, 
s’oferiran amb una oferta especial al soci del CERE, segons les característiques que 
marqui l’entitat o persona editora principal de l’obra (per exemple, obra completa 
Artur Bladé, entre altres). 
 
• Els projectes d’edició pròpia, col·laboració i ajuts hauran de ser aprovats per la 
Junta Directiva del CERE. 
 
• Un cop valorats els projectes conjunts en Junta es notificarà la resolució 
corresponent a l’entitat o persona sol·licitant a través de correu electrònic o 
carta. 
 
Aprovat per la Junta Directiva del CERE celebrada a Flix el 7 de novembre de 2009 
(modificació del punt 4 quant al termini entre la publicació de l’obra i la petició 
d’ajut aprovada per la Junta Directiva de l’11-XII-2010) 


