Beques de la Fundació SGAE per a l’ampliació d’estudis internacionals
Curs 2019/2020
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La Fundació SGAE presenta el següent programa de beques de formació per al curs
2019/2020 per a l’ampliació d’estudis a l’estranger:
- Beques per a la formació internacional en creació teatral.
- Beques per a la formació internacional en creació coreogràfica.
- Beques per a la formació internacional en escriptura de guió.
- Beques per a la formació internacional en direcció audiovisual.
- Beques per a la formació internacional en creació de músiques populars.
- Beques per a la formació internacional en creació de música clàssica actual.

Cadascun dels 6 programes de beques es dotarà de:


Una beca integral per un import màxim de 9.000 euros per a un curs acadèmic
complet. La persona seleccionada haurà de destinar l’import a les despeses de
matrícula, allotjament, viatge, manutenció, etc.



Un mínim de 6 beques parcials (i fins al màxim que permeti la partida
pressupostària assignada a cada projecte de beca) per un import màxim de
1.000 euros cadascuna per a l’assistència a cursos, seminaris, formació
específica, tallers, etc. de durada inferior a la d’un curs acadèmic.

Bases de la convocatòria
Primera: sol·licitants
1. Els sol·licitants han de ser autors socis de la SGAE i justificar el domini de l’idioma en
el qual s’impartirà la formació per a la qual sol·liciten la beca.
2. Cap sol·licitant pot ser seleccionat per a més d’un dels programes de beques
d’aquesta convocatòria ni per a més d’un tipus de beca dins d’un mateix programa
de beques.

Segona: tipologia dels projectes de formació i import de la beca
1. Aquesta convocatòria de beques se circumscriu als següents àmbits de creació
artística:
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- Creació teatral: escriptura.
- Creació coreogràfica: coreografia.
- Creació audiovisual: escriptura de guions i direcció audiovisual.
- Creació musical: músiques populars i música clàssica actual.
2. En cada camp de creació hi ha dos tipus de sol·licitud: la de la beca integral i la de
les beques d’assistència a cursos, seminaris, etc. En tots els casos, el programa
d’estudis objecte de la sol·licitud ha de començar a partir de l’1 de juny de 2019 i
finalitzar com a màxim el 31 de desembre del 2020.
3. La formació sol·licitada ha de tenir lloc en un país diferent del país de residència del
sol·licitant.
4. Per al càlcul de la quantitat sol·licitada es tindrà en compte el preu de matrícula del
curs i les despeses de desplaçament. En el cas de la beca integral, també podran ser
objecte de la beca les despeses de manutenció i allotjament.
Tercera: documentació i termini de presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds han d’incloure la documentació següent:
- Imprès de sol·licitud.
- Còpia del document d’identitat.
- Currículum.
- Documentació sobre els estudis per als quals se sol·licita la beca.
- Carta del sol·licitant en què expliqui els objectius artístics que persegueix amb
aquesta formació.
- Acreditació de l’admissió al centre d’estudis estranger escollit, que ha de ser de
prestigi reconegut en l’àmbit internacional.
- Pressupost de despeses.
- Acreditació del nivell de l’idioma en el qual s’impartirà el curs.

- Autorització expressa del sol·licitant per tal que la Fundació SGAE pugui fer ús de
les seves dades de caràcter personal per a la gestió d’aquesta convocatòria.
2. Les sol·licituds es poden presentar fins a les 24.00 hores del 24 de maig de 2019. Les
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sol·licituds rebudes fora de termini, les presentades per via NO telemàtica i les que
no vagin acompanyades de tota la documentació requerida en el punt 1 es
desestimaran.

Quarta: criteris de selecció
Per a l’avaluació de les sol·licituds, es tindran en compte els criteris següents:
- Compliment dels requisits exigits.
- Interès del projecte de formació.
- Mèrits acadèmics i artístics de l’aspirant.
- Nivell de coneixement de l’idioma del país de destinació.
- Prestigi de la institució que imparteix la formació.
Quan s’hagi de triar entre diferents projectes susceptibles de rebre la beca, es donarà
prioritat als socis que no hagin rebut ajudes ni beques de la Fundació SGAE
anteriorment.

Cinquena: procediment i selecció de sol·licituds
1. Un comitè d’avaluació integrat, entre altres, per membres del Patronat de la
Fundació SGAE s’encarregarà d’estudiar i avaluar les sol·licituds que compleixin els
requisits indicats en aquestes bases.
2. El comitè decidirà la concessió dels ajuts i la seva resolució es comunicarà a tots els
interessats per escrit.
3. La resolució del comitè serà inapel·lable.
4. En el supòsit de resolució positiva per part del comitè, la documentació aportada
passarà a formar part inseparable del conveni que se subscriurà entre les parts i no
es retornarà mentre el conveni estigui vigent.

5. En el supòsit de resolució negativa, el sol·licitant accepta que la Fundació SGAE
procedeixi a l’eliminació dels fitxers digitals de la documentació de sol·licitud un cop
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comunicada la resolució negativa.

Sisena: formalització de la col·laboració
La Fundació SGAE i els sol·licitants que hagin obtingut una beca hauran de subscriure
un conveni de col·laboració específic, que haurà de contenir necessàriament les bases
establertes en aquest document i la informació que enumerem tot seguit, a títol
enunciatiu però no exhaustiu:
- Drets i obligacions de cadascuna de les parts.
- Termini d’inici i finalització de la formació becada.
- Import de la beca concedida.
- Forma de pagament.
- Seguiment de la formació (informe, avaluació i memòria final).

Setena: deure de confidencialitat i protecció de dades personals
Tota la informació que els sol·licitants subministrin a la Fundació SGAE per a la
sol·licitud de la beca —i per a la gestió de la beca en cas de ser seleccionats— tindrà
caràcter confidencial.
Tots els participants, pel fet d’haver presentat una sol·licitud, autoritzen expressament
la Fundació SGAE a publicar el seu nom i cognoms a la resolució que anunciï les
persones seleccionades, que es farà pública al web de la Fundació SGAE.
Les dades de caràcter personal que els sol·licitants facilitin voluntàriament
s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de la Fundació SGAE i s’utilitzaran, únicament
i exclusivament, per a la gestió de la participació del sol·licitant en aquesta
convocatòria de beques. El titular del dret fonamental a la protecció de dades
personals té els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de
dades, així com el de no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Per
exercir-los pot adreçar-se per escrit a: Fundació SGAE, a l’atenció de Serveis Jurídics,
carrer Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid. L’escrit ha d’indicar nom, cognoms, el

dret exercitat i el motiu, i haurà d’anar acompanyat de fotocòpia del DNI/NIE o
passaport. La Fundació SGAE parteix de la base que les dades facilitades per la persona
afectada són veraces i responen a la seva situació actual. La persona afectada s’obliga
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a comunicar-ne la modificació des del moment en què es produeixi.

Vuitena: normes generals
1. El sol·licitant beneficiat amb la beca ha de fer menció del suport i la col·laboració
rebuts per part de la Fundació SGAE i la SGAE amb la beca de formació en les
entrevistes públiques que concedeixi relatives a la formació objecte de la beca, si és
que se’n produeixen.
2. La presentació de la sol·licitud per part del sol·licitant implica l’acceptació expressa
de les bases establertes en aquest document i comporta l’autorització del
sol·licitant per tal que la Fundació SGAE pugui difondre informació de l’ajut concedit
en les seves memòries i en la resta de les seves publicacions.
3. El sol·licitant eximeix la Fundació SGAE de tota responsabilitat derivada de qualsevol
transgressió de la legislació vigent que pugui cometre el mateix sol·licitant respecte
de la realització i el desenvolupament de la beca i de la formació per a la qual se li
ha concedit.
4. En virtut d’aquest projecte i al marge de l’aportació concedida, la Fundació SGAE no
adquireix cap mena de responsabilitat directa ni subsidiària en relació amb la
realització i el desenvolupament de la beca i de la formació per a la qual es
concedeix.
5. La legislació aplicable a aquest contracte és l’espanyola; les parts se sotmeten
expressament a la jurisdicció dels tribunals de Madrid capital i renuncien al fur que
els pugui correspondre.

Per a més informació:

informacion@fundacionsgae.org

