SOL·LICITUD D’INCENTIUS A LA CREACIÓ MUSICAL: ESTRENA
D’OBRES ORQUESTRALS, DE CAMBRA I D’ALTRES FORMATS DE CONCERT
Dades del compositor
Cognoms
Nom(s)

NIF, CIF o passaport

Adreça
Població i codi postal
Núm. de soci

Província

País

Tel.

A/e

Dades de l’obra
Títol

Subtítol (si en té)

Encarregada per / Dedicada a (si escau)
Data de creació

Durada (real)

Documentació presentada
Partitura

SÍ

NO

Suport CD

SÍ

NO

Programa imprès de l’estrena

SÍ NO

Documents complementaris aportats pel compositor (cartes, certificacions, retalls de premsa, etc.)

Dades de l’estrena
Data

Local

Ciutat

País

Nom de l’acte (si escau)
Intèrpret(s)

Fitxa tècnica de l’obra
De gran format

De format regular

Obres per a banda simfònica de música clàssica

Dades a emplenar per la SGAE
Codi de registre de la SGAE

Contracte de gestió

Data de presentació

Núm. de caixa

Import de l’incentiu concedit
El compositor signant manifesta la seva conformitat amb el fet que el material aportat amb aquesta sol·licitud quedi en poder de la SGAE per un temps indefinit.

Data de la sol·licitud

Signatura del compositor

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que el SOL·LICITANT facilita
en el present formulari passaran a formar part d’un fitxer titularitat de la FUNDACIÓ SGAE i seran utilitzades per dur a terme tots els tràmits necessaris per a la gestió de
la sol·licitud de l’incentiu, que són, entre altres, els següents: publicació de la resolució de la concessió per qualsevol mitjà (també per Internet); consultes i intercanvi
d’informació amb la SGAE sobre el registre de l’obra que es presenta a concurs; enviament de notificacions i comunicacions a través de missatgeria i/o servei de correus;
pagament de l’incentiu, en el cas de ser escollit, mitjançant entitats financeres, i elaboració de memòries d’activitats de la FUNDACIÓ SGAE i de la SGAE, així com
publicitat de les activitats culturals promocionals sense finalitats lucratives que duu a terme la FUNDACIÓ SGAE directament o a través dels seus col·laboradors.
El SOL·LICITANT dóna el seu consentiment exprés perquè la FUNDACIÓ SGAE dugui a terme els tractaments i les cessions de les seves dades descrits anteriorment.
El SOL·LICITANT pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a la FUNDACIÓ SGAE, a l’atenció del director general, carrer Bárbara
de Braganza, 7, 28004 Madrid.

