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NOTES A PEU DE PÀGINA 
 
Aquest annex té com a objectiu aclarir més detalladament alguns dels conceptes que 

apareixen al llarg del Treball de Recerca i amb ell pretenc aportar informació extra per 

tal de fer més entenedor allò a què estic fent referència.  

 

 

1.  
 

Drets d’autor : Quan a una Obra se li assigna un ISBN per a la seva distribució i 

venda, el titular de l'ISBN es converteix en l'editor. Els beneficis de la venda es 

consideren Drets d'Autor, o Reialeses (royalties). Els drets d'autor o reialeses s'han de 

declarar a Hisenda i per tant estan subjectes a retencions. 

Si l'Obra publicada no té un ISBN, vol dir que no es pot vendre ni distribuir. És el cas 

de manuals tècnics, edicions empresarials per a ús intern o per a regal, catàlegs, 

etcètera. Tampoc cal que portin ISBN aquelles obres científiques destinades a 

divulgació sense ànim de lucre. Evidentment, cap d'aquestes obres pot ser 

comercialitzada. 

 

 

 

2.  
 

Bookcrossing  :  Es tracta d’una iniciativa que consisteix a posaren disposició de 

tothom que vulgui i a qualsevol lloc del món (una biblioteca, a la consulta del metge o 

bé damunt el banc d'un parc) els llibres que un publica, amb el consentiment de 

l’editorial, és clar. La gent troba el  llibre, se l'enduu a casa, el llegeix i el torna a deixar 

en algun altre lloc (i si té temps i vol, entra a la plana web, fa un comentari del llibre i 

diu què li ha semblat, i hi posa el seu nom i la data en què l'ha llegit). Després el llibre 

segeuix el seu periple. Pren vida. 

El llibre, per descomptat, està registrat a BookCrossing, porta un etiquetatge i en 

qualsevol moment es pot consultar per on para, qui el té, qui l'ha llegit i quins 

comentaris se n'han fet. 

Per a més consultes : www.bookcrossing.com  
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3.  

ISBN : Un ISBN (International Standard Book Number: Número estàndard 

internacional del llibre) és un codi de 13 dígits que és l'admès tant per editors, com 

biblioteques, com distribuïdors i llibreries per tal d'identificar i localitzar llibres. Que a un 

llibre se li assigna un ISBN immediatament apareix en les bases de dades 

bibliogràfiques de tot el món. Els llibreters usen aquestes bases de dades per localitzar 

un títol, un autor, un distribuïdor o l'editor d'un llibre. 

Els primers cinc dígits de l'ISBN identifiquen l'editor del llibre; cap editor no té el mateix 

prefix d'ISBN.  

Per distribuir un llibre cal obtenir un ISBN. Sense aquest codi cap distribuïdor ni 

llibreter acceptarà l'Obra. Cada versió d'una mateixa Obra - rústica, tapa dura, edició 

de butxaca - ha de tenir un ISBN diferent. ISBN diferents per a cada versió d'un llibre 

asseguren al lector que estan ordenant el correcte. 

Els ISBN no són necessaris per a publicacions en sèrie (revistes, diaris, etc.). La 

publicació d'un producte seriat (un diari, una revista) precisa l'obtenció d'un ISSN 

(International Standard Serie Number: Número de Sèrie Estàndard Internacional). Els 

ISSN són d'utilitat per a impresos seriats en format paper, electrònics, o destinats a la 

Web. El títol de la publicació ha de ser sempre el mateix amb l'excepció de l'exemplar 

o número cronològic.  

 

4.  

Dipòsit Legal :  La Llei del sistema bibliotecari de Catalunya (4/1993) regula la gestió 

del Dipòsit Legal i la seva estructuració dins la BC com a biblioteca nacional. El Dipòsit 

Legal és competència de la Generalitat de Catalunya des del 1981. 

El Dipòsit Legal de Catalunya és l'oficina receptora de la producció editorial i 

audiovisual catalana. La seva funció principal és recollir i preservar el conjunt de la 

producció editada a Catalunya en qualsevol suport i fer-ne possible el seu accés. El 

Dipòsit Legal forma part de l'estructura de la BC. 

Els exemplars que es lliuren a les oficines del Dipòsit Legal es posen a consulta dels 

usuaris en tres centres: la Biblioteca de Catalunya; les biblioteques públiques 

provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i la Biblioteca Nacional 

d'Espanya.
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5.  

Botiga Amazon : Una manera simple i directe de vendre al detall i arreu del món és el 

programa Avantage de AMAZON.com, al que SETZEVENTS està subscrita. És, sens 

dubte, una eina potent per a autors independents per promoure i vendre les seves 

obres.  

Entre d'altres, les avantatges més directes que ofereix, són: 

• Accés a milions de potencials clients arreu del món. 

• El potencial de venda de Amazon.com és enorme. S'hi troben representats tots els 

llibres del món, tots els autors, totes les editorials, totes les llengües. Incloure l'Obra en 

el seu catàleg és un prestigi.  

• Els llibres estan disponibles per enviar als compradors en 24 hores.  

• L'Autor i/o l'editorial poden controlar en tot moment l'estat de les vendes/pagaments.  

• Els guanys són percebuts immediatament per l'Autor i/o l'editorial (a finals del mes 

següent al mes en què es produeix la venda).  

• No es produeixen retorns.  

• El portal de venda està obert 24h al dia, 365 dies l'any.  

• Les comissions per cada venda són inferiors als sistemes de distribució tradicionals 

(el 55% del PVP i un cost anual de $29.95; ambdós costos són assumits per l'Autor). 

• Amazon.com permet la cerca Dins del Llibre, que és una forma còmoda de presentar 

el contingut d'un llibre. Dóna la informació necessària per prendre decisions de 

compra. Es poden veure pàgines de mostra, portada i contraportada, i l'Índex, si n'hi 

ha.  

• AmazonConnect és una eina també a l'abast de l'Autor, que permet enviar missatges 

directament als lectors. Els missatges apareixen a les pàgines de detall del llibre i a la 

pàgina principal del comprador subscrit al programa Avantage d'Amazon.com. 

Comunicar-se amb els lectors ajuda a construir una comunitat d'opinió, valoració i 

seguiment de les obres de l'Autor.  

En la indústria d'editorial, els llibres normalment han d'arribar a una massa crítica de 

vendes abans d'accedir als grans canals de distribució. El programa Avantage 

d'Amazon.com està dissenyat per capgirar les regles de joc, proporcionant la 

possibilitat que tots els títols són accessibles al gran públic.  

Amazon.com emmagatzema una quantitat petita (normalment menys de cinc) unitats 

de cada llibre al seu centre de distribució. Els títols es llisten amb disponibilitat 

immediata, un cop donats d'alta per SETZEVENTS. Quan es produeix una venda, 

s'envia un correu electrònic a SETZEVENTS avisant que cal enviar noves còpies al 
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magatzem. Al mateix temps, SETZEVENTS avisa l'Autor, que finança els 5 nou 

exemplars i rep els beneficis de les vendes anteriors. Amazon.com paga 

automàticament a final de mes. Tant l'Autor com SETZEVENTS poden accedir al seu 

compte personal per veure l'informe de vendes i l'inventari, actualitzats diàriament.  

SETZEVENTS s'encarrega de facilitar la distribució tant a Europa com als USA, 

gràcies a l'ISBN i l'EAN impresos a la contraportada de manera que el llibre no tingui 

cap problema de distribució.  

Amazon.com agilitza les vendes amb links a l’Obra del tipus “nou”, o “difícil de trobar”, 

o “els clients que varen comprar... també varen comprar aquest altre...”, tot això de 

forma automàtica i basat en els criteris de compra dels propis navegants d’internet. 

Amazon.com té dos tipus bàsics de clients: gent que ja sap què vol, i gent que remena 

fins descobrir alguna cosa nova o alguna cosa que li pot interessar llegir. La gent que 

sap què vol simplement escriu el nom del llibre o de l’autor al motor de cerca i compra 

allò que vol. La gent que està buscant alguna cosa poc concreta acostuma a cercar 

per categories, es fixa en les recomanacions, en les llistes d’èxit i en els comentaris 

d’altres usuaris. 
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