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Conveni de coedició
entre I'lnstitut d'Estudis Catalans

i I'lnstitut Català d'Arqueologia Glàssica

Barcelona, 31 de març de 2009

D'una part, I'll'lustríssim Senyor Salvador Giner de San Julián, en nom de

I'lnstitut d'Estudis Catalans, entitat domiciliada al carrer del Carme, 47' de

Barcelona, amb el NIF G-08674327.

I de I'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català

d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el

seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al

director, el dia 11 d'abril de 2002. Amb seu a la plaça d'En Rovellat s/n, 43003

Tarragona i amb NIF S-4300033-J.

Les dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la signatura

d'aquest conveni i, per aquest motiu,

MANIFESTEN

eue ambdues institucions van subscriure en data 27 de novembre de 2007 un

conveni marc de col.laboració amb l'objectiu de fixar el marc general de

col'laboració entre I'ICAC i l'lEC.

Que el corpus international des timbres amphoriques (clTA) és un programa

de I'lEC que forma part del conjunt de programes sota els auspicis de la Unió

Acadèmica lnternacional (UAl), iederació d'acadèmies i institucions científiques

amb voluntat de cooperació internacional, amb seu a Brussel'les, a la qual

pertany I'IEC des de l'anY 1922.

eue en el marc d'aquest encàrrec de la UAl, la Secció Històrico-Arqueològica

de I'IEC, ha promogut i coordinat,, amb el suport de l'lCAC, la realització de

I'obra col.lectiva 1ârticte B de la Llei de propietat intel'lectual) Marques i

terrisseries d'àmfores en el pta de Barcelona (Barcino), d'ara en endavant,

I'Obra.

eue I'esmentada Obra ha estat coordinada per Cèsar Carreras i Josep Guitart,

i ha comptat amb la col.laboració.de Jordi Aguelo, Júlia Beltran, Peiro Berni,

Cèsar Carreras, Joan Casas, Josefa Huertas, Verònica Martínez, Oriol Olesti,

Josep M. Palet i Santiago Riera.

eue ambdues entitats han arribat a un acord per tal de coeditar I'Obra i, en

conseqüència, de comú acord, han acordat subscriure aquest conveni de

coedició, que es regeix pels segÜents
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PACTES

pnrrvlen. Que ambdues parts convenen la coedició conjunta de I'obra més

amunt esmentada.

Secoru. La direcció editorial, la producció i la correcció lingüística i

ortotipogràfica de l'Obra és responsabilitat de l'lEC. El tiratge serà de 700

exemplãrs. El preu de venda serà de 25 euros. Per annex s'acompanya les

característiques tècniques de I'edició i el pressupost.

TeRcen. Per a I'edició de l'Obra, les parts contractants aportaran cadascuna

el 50% dels costos de producció. L'lEC facturarà a l'ICAC aquest import una

vegada editada l'obra.

QUnnr. Les dues parts poden proposar les accions promocionals que

considerin més ad'lents i les despeses corresponents, prèviament

consensuades per ambdues parts, S'han de repartir a parts iguals.

CrruouÈ. Distribució dels 700 exemplars

Abans de la distribució del llibre, es procedirà a la següent assignació

d'exemplars no venals (exclosos del circu'it comercial i destinats a intercanvis i

usos protocol'laris):

- 50 exemplars als col'laboradors.

- 225 exemplars a l'lCAC.

- 100 exemplars a l'lEC.

La distribució dels restants 225 exemplars de I'IEC es podrà encarregar a la
distribuidora L'Arc de Betà, amb un dç*s-çOm-p-te del 55 % respecte al PVP'

L'lEC podrà vendre exemplars de I'obra a la seva llibreria. Els beneficis de les

vendes d'exemplars del llibre són exclusivament per a I'lEC'

per la seva banda, I'ICAC també podrà destinar els seus 100 exemplars

restants a la venta. Els beneficis de les vendes d'aquests exemplars del llibre

són exclusivament per a I'lCAC.

SlsÈ. A la portada i a la pàgina de crèdits de I'obra ha de constar que és una

c^o_e_diçjé, amb el nom de cadascuna de les institucions; a la coberta han

d'aparèixer els logotips de totes dues. També hi constarà la UAl.

El símbol @ (copyright) ha de figurar de la manera següent:

O 2009, lnstitut d'Estudis Catalans
@ lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i lnstitut d'Estudis Catalans,

per a aquesta edició.
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SerÈ. La tramitació de l'ISBN i la redacció de les dades catalogràfiques és a

cura de I'lEC.

VulrÈ. Una vegada exhaurida l'edició, s'haurà de decidir de comú acord si cal

reimprimir-la.

NovÈ. Aquest conveni té una vigència de dos anys a comptar des de la data de

I'encapçalament i es pot prorrogar mitjançant un acord exprés de les parts.

DesÈ. Les parts convenen resoldre per elles mateixes i de manera amistosa

els possibles conflictes que puguin sorgir en I'execució d'aquest conveni. Això

no obstant, quan no sigui possible arribar a cap acord, els sotmetran a la
jurisdicció i a la competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

l, com a prova de conformitat, les dues parts signen, per duplicat i amb un sol

efecte, el present document al lloc i en la data damunt indicats.

IEC
Salvador Giner de San Julián

President

lcAc
lsabel Rodà de Llanza

Directora
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Mrnoues r rERRrssERtes o'ÀrrnFoREs

EN EL PLA DE Bencelorun (Bnnctruo)

Format:

Pàgines:

Exemplars:

Paper interior:

Paper cobefta:

lmpressió interior:

lmpressió cobefta:

Enquadernació:

Total producció (lVA inclòs):
Total correcció :

TOTAL:

21 x29,7

176

700

Estucat mat de 115 glm2

Estucat mat de 300 g/m2

1+1

4+0
Rústica cosida

6.588 €
1.476 €.

8.064 €
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