
ENVÍO DE MATERIAIS
Fundación SGAE
R/ Bárbara de Braganza, 7. 28004 Madrid

INFORMACIÓN
Os interesados poderán efectuar consultas ou ampliar a súa 
información sobre estas bases en:
audiovisuales@fundacionsgae.org

www.fundacionsgae.org              www.sgae.es
Tel. 91 503 68 00 / 18

¿Ten presentado esta obra noutras convocatorias de SGAE en Corto?

Título:

Duración:

Ano de produción:

Se é obra xa estreada, detalle data e lugar da estrea:

Formato de filmación:

Formato dispoñible de proxección:

Detalle Categoría (Ficción / Documental / Animación)

Datos do participante:

Nome:

Apelidos:

Núm. de socio:

Domicilio:

Localidade:

Provincia/País:

Datos de contacto:

Teléfono:

E-mail:

Sinatura

Como director / produtor da curtametraxe arriba indicada, 
asino a presente autorización para participar en SGAE en 
Corto 2019, tendo coñecemento das bases e estando de 
acordo con elas.

Coa colaboración de 
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A Fundación SGAE, cumprindo co 
seu obxectivo de impulsar a promo-
ción de xéneros audiovisuais de 
especial interese como o da curta-
metraxe, convoca o programa  SGAE 
en Corto 2019, co fin de acoller obras 
para a súa exhibición en sala ao 
longo do presente ano, conforme as 
seguintes

BASES
01
Esta convocatoria está aberta á participación de todos os 
autores de curtametraxes socios de SGAE*. A presen- 
tación de materiais debe facerse en nome do director da 
obra, aínda que poidan engadirse os datos de contacto 
da distribuidora.

02
Poden presentarse curtametraxes de temática e xénero 
l ibres ,  á  marxe do seu formato de filmación,  con 
duracións que non excedan os 45 minutos, producidas 
nos dous últimos anos, sen limitación no número de 
obras por participante, e que non fosen programadas 
previamente en SGAE en Corto.

03
Os participantes deben posuír todos os dereitos necesarios 
sobre as obras presentadas, incluídos os de exhibición da 
curtametraxe, eximindo expresamente a Fundación SGAE 
de calquera reclamación sobre estes.

04
As obras deben presentarse en castelán ou con subtítulos 
no dito idioma. Para a súa proxección, admitiranse en 
soporte 35 mm ou copia máster sobre Blu-Ray ou DCP, 
podendo a organización determinar o formato de 
proxección en sala en función da mellor operatividade a 
partir do soporte do que o autor dispoña. No caso de ter 
presentado a obra noutras convocatorias de SGAE en 
Corto, abonda con que o faga saber neste boletín da 
convocatoria, sen necesidade de presentar o material 
novamente.

05
Para a recepción das obras, é imprescindible presentar a 
ficha de participación anexa a estas bases ou un docu-
mento coa información que se solicita nesta, enviándoa 
xunto cunha copia en DVD para o visionamento e a ficha 
técnico-artística da curtametraxe. No caso de presenta-
ción telemática, debe enviarse un correo electrónico coa 
información requirida e unha ligazón (link) para o visiona-
mento da obra.

06
A recepción das obras realizarase fisicamente na sede da 
Fundación SGAE (r/ Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid), 
ou telematicamente no correo electrónico:
audiovisuales@fundacionsgae.org.

07
Esta convocatoria abre o seu prazo de presentación o  26 
de abril e péchase o día 7 de xuño. A data de recepción 
dos materiais servirá como criterio para a preparación e 
orde das proxeccións ao longo do ano.

08
A organización de SGAE en Corto establece o criterio para 
o deseño de cada sesión, e resérvase a posible exclusión 
daquelas obras que non presenten unha calidade mínima 
de proxección. Igualmente, será recomendado como 
valor preferente na selección o de tratarse de curtametra- 
xes aínda sen estrea en sala. 

09
As curtametraxes seleccionadas proxectaranse na Sala 
Berlanga de Madrid, coa posibilidade de reprogramarse, 
durante os seis meses seguintes á súa proxección, 
noutras salas da xeografía española dependentes de 
SGAE / Fundación SGAE, práctica que os participantes 
aceptan se participan nesta iniciativa. A Fundación SGAE 
porá a disposición a sala de proxección cos medios 
técn icos  e  humanos  necesar ios  para  a  cor recta  
proxección e presentación, e un número de entradas 
gratuítas para a sesión dispoñibles para cada autor 
seleccionado.

10
Realizaranse un mínimo de dúas programacións de 
SGAE en Corto entre xuño de 2019 e marzo de 2020, 
cada unha delas cunha ou dúas sesións de cada bloque 
de programación. Cada bloque terá unha duración 
considerada dunha hora. Cada programa, polo tanto, 
confecciónase con varias curtametraxes, e cada unha 
das obras seleccionadas será proxectada en dúas 
ocasións. O seu director, directamente ou a través da súa 
produtora ou distribuidora, recibirá unha compensación 
económica de 200 € netos por programación en 
concepto  de  de re i tos  de  exh ib i c ión ,  l ogo  de  
presentación de factura e da documentación fiscal 
pertinente.

11
Os participantes autorizan a SGAE e a Fundación SGAE 
para utilizar, con fins de promoción, un fragmento da 
súa obra audiovisual (cun máximo dun 10% da duración 
total ) ,  as í  como fotograf ías  e/ou fotogramas da 
curtametraxe, en calquera medio de comunicación, 
incluíndo medios en liña. Este uso será extensivo á 
promoción de futuras edicións desta iniciativa.

12
Os participantes eximen a Fundación SGAE e as enti- 
dades colaboradoras de calquera responsabilidade 
derivada do plaxio ou de calquera outra transgresión da 
lexislación vixente na que puidese incorrer algún dos 
participantes.

13
A participación en SGAE en Corto implica a plena 
aceptación destas bases.

* Os participantes deben ser socios de SGAE para participar nesta 
convocatoria ou subscribir a adhesión á entidade de xestión a partir da 
confirmación da selección da súa obra. Neste caso, a organización facilitará 
os trámites necesarios para a dita adhesión.
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