
 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
LLIBRERIA ONLINE D’ARTSLIBRIS 

 
 
Mètode de funcionament 
 
ArtsLibris posa a disposició la seva plataforma de venda perquè se sumin totes 
aquelles editorials, institucions o artistes que vulguin formar part de la seva Llibreria 
Online. 
 
Aquí expliquem breument el funcionament de la Llibreria Online d’ArtsLibris: 
 
Com a primer pas, l'editorial, institució o artista comunica a ArtsLibris els llibres que 
desitja incorporar a la llibreria online mitjançant l'enviament d'un catàleg. ArtsLibris 
farà la comanda final dels llibres que s'incorporaran a la seva llibreria en funció de 
criteris de pertinència amb el seu projecte. ArtsLibris es reserva el dret de no 
incorporar aquells llibres que no corresponguin a les seves línies de treball o criteris de 
qualitat. 
 
Una vegada feta la selecció dels llibres, l'editorial, institució o artista ha d'enviar els 
exemplars acordats a l'adreça indicada per ArtsLibris. 
 
ArtsLibris gestiona la venda i l'enviament dels llibres als clients i aplica un 30% de 
comissió sobre les vendes que es realitzin des de la seva llibreria online. 
 
 
A què es compromet l'editor 
 

- Enviar a ArtsLibris un albarà en format Excel amb els llibres que vol vendre a la 
plataforma online indicant: Títol del llibre, Autor, Ciutat d'edició, Any, ISBN, 
grandària, quantitat d'exemplars enviats i una breu descripció del llibre. 
 

- Enviar, juntament amb l'albarà, almenys una imatge de la portada del llibre, i 
altres si ho considera necessari, amb les següents especificacions tècniques: 
Grandària aproximada de 1280 x 853 píxels, si és horitzontal o la inversa si és 
vertical (aquesta indicació és aproximada, no cal que sigui aquesta grandària 
exacte, però que rondi aquesta resolució) i no hauria de pesar més de 500 KB. 
 

- Assumir les despeses d'enviament i de recollida del material que s'incorpora a 
la llibreria d’ArtsLibris. 
 



 
- Fer arribar una factura cada tres mesos a ArtsLibris amb el total dels seus llibres 

venuts, restant el 30% de comissió i amb el 4% d’iva incorporat (corresponent a 
la venda de llibres a Espanya) en el preu del llibre, per tal que ArtsLibris pugui 
fer-li el pagament. 
 
 

A què es compromet ArtsLibris 
 

- Fer publicitat dels llibres que l'editor decideixi incorporar a la seva plataforma 
de venda online al seu web, magazine digital i xarxes socials. 
 

- Gestionar la venda dels llibres des de la seva llibreria online. 
 

- Assumir les gestions i les despeses d'enviament als clients. 
 

- Informar a l'editorial, institució o artista del total de les seves vendes cada tres 
mesos, perquè l'editor pugui fer-li arribar la factura corresponent. 
 

- Realitzar el pagament del total de les vendes cada tres mesos, restant el 30% 
de comissió, mitjançant transferència bancària al compte indicat per l'editorial, 
institució o artista, a condició de rebre la corresponent factura per part de 
l'editorial, institució o artista. 

 
  
 
Firma ArtsLibris                                                                      Firma Editorial…………………………. 
 
 

 
Rocío Santa Cruz 
Directora de ArtsLibris 


