
SOLICITUDE DE INCENTIVOS Á CREACIÓN MUSICAL: ESTREA
DE OBRAS ORQUESTRAIS, DE CÁMARA E OUTROS FORMATOS DE CONCERTO

Datos do compositor 

Apelidos

Nome (s) N.I.F., C.I.F. ou pasaporte 

Enderezo

Poboación e cód. postal Provincia País

N.° socio                            Tel. Correo electrónico: 

Datos da estrea

Datos da obra

Título Subtítulo (se ten) 

Encargada por / Dedicada a (se procede)

Data de creación Duración (real)

Data Local Cidade País

Nome do evento (se procede)

Intérprete (s)

Ficha técnica da obra

De gran formato   De formato regular Obras para banda sinfónica de música clásica   

Datos para cubrir pola SGAE

Código de rexistro SGAE Contrato de xestión

Data de presentación N.° de caixa

Importe do incentivo concedido

O compositor asinante manifesta a súa conformidade respecto a que o material achegado xunto a esta solicitude quede en poder da SGAE por tempo indefinido.

Documentación presentada

Partitura SI NON Soporte CD SI       NON Programa impreso de estrea          SI    NON

Documentos complementarios achegados polo compositor (cartas, certificacións, recortes de prensa, etc.)

Data solicitude Sinatura do compositor

Conforme a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos de carácter persoal que O SOLICITANTE facilita no 
presente formulario formarán parte dun ficheiro de titularidade da FUNDACIÓN SGAE para realizar todos os trámites necesarios para a xestión da solicitude do incentivo, 
entre outros: realizar a publicación da resolución da concesión por calquera medio, incluída a Internet; realizar consultas e intercambio de información coa SGAE sobre 
o rexistro da obra que se presenta ao concurso, o envío de notificacións e comunicacións a través de mensaxería e/ou correos; o pagamento do incentivo, no caso de 
resultar elixido, a través de entidades financeiras, e para levar a cabo a realización de memorias de actividades da FUNDACIÓN SGAE e da SGAE e a publicidade das 
actividades culturais de promoción sen fins lucrativos, que realiza a FUNDACIÓN SGAE directamente ou a través dos seus colaboradores.

O SOLICITANTE dá o seu consentimento expreso para que a FUNDACIÓN SGAE realice os tratamentos e as cesións dos seus datos descritos anteriormente. O SOLI-
CITANTE pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á FUNDACIÓN SGAE, á atención do Director Xeral, rúa Bárbara de 
Braganza, 7, 28004 Madrid.


