Jesús Aumatell, editor
admin@jesusaumatelleditor.com
www.jesusaumatelleditor.com

Acord per a l’edició del llibre xxxx, de xxxxx
L’autor/a [nom de la persona] cedeix a Jesús Aumatell, editor, el dret per a la publicació de
l’obra en format de llibre, alhora com a objecte digital (versions epub, pdf i Mobi) i com a
producte imprès (amb format de rústica i tal com es detalla al punt 4 d’aquest document),
en els termes següents:
1) La durada d’aquesta cessió serà d’un any (a comptar a partir de la data que figura al peu
d’aquest document). Aleshores es procedirà a valorar l’estat de l’edició i es decidirà, si
és l’interès de les dues parts, de prorrogar l’acord per un altre any, o bé de procedir a
fer-ne la liquidació definitiva (segons els termes que s’exposen al subapartat 1-b).
a. En cas de mantenir l’acord, cada any se seguirà el mateix procediment. En cas
que cap de les dues parts manifesti intenció de revocar o revisar l’acord, aquest
es renovarà automàticament per un altre any.
b. Tanmateix, passat el primer any, l’autor podrà demanar en qualsevol moment
que sigui retirada la seva obra del catàleg en venda de l’editorial, cosa que
l’editor procedirà a fer amb tota la rapidesa que li sigui possible (en tot cas,
no més tard de 60 dies després de rebre l’avís; aquest període pot ser més o
menys prolongat pel fet de trobar-se l’obra distribuïda en diferents
plataformes, les quals poden tenir requisits temporals per a desactivar els
productes). L’obra, però, romandrà al catàleg històric d’obres publicades, amb
la puntualització que ja no es comercialitza a través de la plataforma de
l’editor.
2) L’editor es farà càrrec de la producció de les diferents versions digitals del llibre, així
com dels arxius necessaris per a imprimir-ne exemplars (maquetació i disseny tant de la
tripa com de la coberta). En aquest sentit, s’acceptarà l’aportació i suggeriments de
l’autor i/o de col·laboradors que ell mateix proposi (el nom dels quals, si es vol, es farà
constar en la publicació, però no seran remunerats per part de l’editor). També vetllarà
perquè l’obra es presenti el més acuradament possible pel que fa a l’aspecte ortogràfic i
gramatical [el “llibre d’estil” de l’editorial està en curs d’elaboració; n’anirem mostrant
diferents parts a la nostra plataforma web, dins l’apartat “Brúixola/Llibre d’estil”]. En
qualsevol cas, no es faria cap canvi que no s’hagués consensuat prèviament amb l’autor.
Igualment, si en aquest aspecte hi hagués la col·laboració d’alguna persona qualificada
de confiança de l’autor, es podria fer constar al llibre, però no seria remunerada per
l’editor.
a. Quan l’editor doni per enllestida la tasca de producció del llibre, abans de
posar-lo a la venda li’n lliurarà a l’autor la versió com a PDF (el qual serà la
base per a la producció d’exemplars impresos) per tal que hi doni el vistiplau.
Es podran fer les esmenes i correccions que siguin raonables (seria raonable,
per exemple, corregir una errata manifesta, o, en una primera revisió, canviar
aspectes de la presentació formal dels textos, però ja no ho seria reescriure
paràgrafs o, en una segona revisió, tornar a canviar la presentació formal dels
textos).

3) La versió digital del llibre (en els tres formats esmentats: epub, PDF i Mobi) es posarà a
la venda a la plataforma de l’editor (el web www.jesusaumetlleditor.com) i de LEKTU.
Si, en el futur, s’afegeixen d’altres plataformes de venda web, es farà constar en aquest
document i se’ls ho farà saber als autors.
4) Com ja s’ha apuntat al punt 2-a, el document PDF servirà per a la impressió
d’exemplars del llibre. Es farà arribar a l’autor un exemplar de mostra del tiratge, i en
podrà adquirir més, si en necessita, amb el 50% de descompte sobre el PVP (del llibre
imprès; òbviament, aquests exemplars no es computaran pel que fa al percentatge per
vendes que li pertoca a l’autor). La producció es farà exclusivament per demanda, ja
que no es distribuirà en llibreries. No es generaran estocs.
a. Si alguna llibreria estigués interessada en tenir els llibres d’aquesta plataforma,
caldria que hi contactés directament a través del correu electrònic
admin@jesusaumatelleditor.com; de tota manera, els llibres no es deixarien en
dipòsit, sinó que s’haurien d’abonar amb el 40% de descompte sobre el PVP
(del llibre imprès), més despeses d’enviament, si n’hi hagués.
5) El PVP del llibre digital serà aproximadament la meitat del PVP del llibre imprès.
6) Es presentarà, via email, a l’autor un informe quadrimestral de vendes (1r a principis
de gener, 2n a principis de maig i 3r a principis d’octubre), o en arribar-se a 100 unitats
(sumant totes les modalitats d’edició) venudes, si això passés abans del quadrimestre.
Aleshores l’editor abonarà a l’autor un 25% del que s’hagi venut en format digital i un
20% del que s’hagi venut en format imprès, sempre que la quantitat sumi un mínim de
5 €.
a. En cas que, en algun quadrimestre, la quantitat del percentatge de vendes que
li correspon a l’autor no arribés al mínim de 5 €, se sumaria a la que resultés
del següent quadrimestre, i així successivament. Si, al cap de l’any de la
publicació del llibre, no s’assoleix aquest mínim, l’editor abonarà a l’autor la
quantitat generada, sigui la que sigui, coincidint amb el trimestre que toqui
fer l’informe. Se seguiria el mateix procediment en els anys successius.
7) L’editor posarà tota la informació del llibre a la seva pàgina web, ja consignada, dins
d’una entrada específicament dedicada, on s’oferirà al públic la possibilitat d’adquirir
el llibre. També es crearà, dins el web de l’editor, una pàgina dedicada a l’autor.
8) La difusió de la publicació es farà a través de la xarxa: els ja esmentat web de l’editor,
les xarxes socials Facebook, Twitter i Linkedin, i per email. No està previst fer
presentacions, però tampoc no es descarta. En cada cas caldria convenir-ho amb
l’autor.
9) L’editor posarà a disposició de divulgadors acreditats que ho sol·licitin exemplars de
l’obra (en format digital), els quals no seran computats per als drets d’autor, però se li
comunicarà a l’autor. L’editor no contractarà publicitat, tot i que, en cas que es facin
actes de presentació, se’n farà ressò a la seva pàgina web i a les xarxes socials (Facebook,
Twitter...). L’editor promourà i col·laborarà, si se li demana, en els actes de
presentació i divulgació de l’obra que promogui l’autor, sempre que això no li
suposi despeses addicionals.
Aquest document té caràcter d’acord, i pressuposa la bona voluntat de les dues parts, que
es comprometen a resoldre per via amistosa qualsevol desavinença sobre el que aquí s’ha
redactat que pogués sorgir en el futur, o sobre alguna qüestió que no s’hagi previst.
A Catalunya, el dia x de xx de 20xx
Signat
Jesús Aumatell
(editor)

xxxxxxx
(autor/a)

