
15. Normas xerais

A. A presentación da solicitude deberá realizala o/a propio/a coreógrafo/a.

B. A presentación da solicitude por parte do participante implica a aceptación das 

condicións e bases establecidas no presente documento, e leva consigo a súa 

autorización para que a Fundación SGAE poida difundir información do laboratorio 

que inclúa datos profesionais e/ou imaxes dos seleccionados.

C. Na publicación figurarán os logotipos da organización.

D. Os participantes eximen a Fundación SGAE de calquera responsabilidade 

derivada do plaxio ou de calquera outra transgresión da lexislación vixente na que 

puidese incorrer algún dos participantes.

E. A Fundación SGAE non adquire, en virtude deste concurso, ningunha 

responsabilidade directa nin subsidiaria en relación coa realización e o 

desenvolvemento do Laboratorio distinta das detalladas no presente documento.

F. A Fundación SGAE e o/a coreógrafo/a, así como o/a compositor(a) dos proxectos 

que fosen seleccionados, subscribirán un convenio que haberá de conter, 

necesariamente, as bases establecidas no presente documento e a información 

que enumeramos a seguir, a título enunciativo:

· Dereitos e obrigas de cada unha das partes.

· Prazo de inicio e finalización do laboratorio.

· Data da mostra do traballo coreográfico.

· Importe da axuda concedida.

· Forma de pagamento.

· Seguimento do Laboratorio (informe, avaliación e texto final).

G. A lexislación aplicable ao presente documento é a española, e as partes 

sométense expresamente á xurisdición dos Tribunais de Madrid capital, 

renunciando ao foro que puidese corresponderlles.
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AUTORIZACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL A 
FAVOR DA FUNDACIÓN SGAE PARA A XESTIÓN DA PARTICIPACIÓN DOS 

SOLICITANTES 

DATOS DO COREÓGRAFO/A

D/Dª

nacido/a o                                              con DNI nº                            

domicilio en                                                 

código postal                                     localidade                                                  

correo electrónico                                                                                           

teléfono                                         e número de socio/a SGAE                            

actuando no seu propio nome e dereitos.

DATOS DO COMPOSITOR/A

D/Dª

nacido/a o                                              con DNI nº                            

domicilio en                                                 

código postal                                     localidade                                                  

correo electrónico                                                                                           

teléfono                                         e número de socio/a SGAE                            

actuando no seu propio nome e dereitos
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directores/as do Laboratorio, un de danza contemporánea e outro de danza es-
pañola/flamenco, cuxo labor será o de coordinar e orientar o grupo de coreó-
grafos seleccionados durante todo o proceso de creación.

6. A Fundación SGAE seleccionará un máximo de seis (6) proxectos, tres (3) de 
danza contemporánea e tres (3) de danza española/flamenco, de entre todos 
os presentados que reunisen as condicións requiridas, mediante o seguinte pro-
cedemento:
A. Serán seleccionados por un xurado, formado por entre tres e cinco profesio-
nais do mundo da danza de recoñecido prestixio, que serán designados pola 
Fundación SGAE. Os presidentes do xurado serán os directores do Laboratorio 
de creación coreográfica.
B. Ademais da selección do número de proxectos mencionado, o xurado esta-
blecerá unha lista suplente de tres proxectos máis, que non se fará pública e 
que substituirá os seleccionados no caso de renuncia.
C. A resolución do xurado farase pública a principios de setembro de 2019.
No Laboratorio só participará o coreógrafo/a dos proxectos seleccionados.

7. O  estará composto Laboratorio de creación coreográfica Fundación SGAE
polos directores e polos/as coreógrafos/as seleccionados/as. Cada un dos/as 
coreógrafos/as seleccionados/as que compoñan o laboratorio terán que de-
senvolver e fundamentar o comezo do proxecto coreográfico que propoñen no 
período previsto, sempre baixo o apoio e a supervisión do director correspon-
dente. Rematando cunha , aberta ao público, na que os/as coreógra-mostra
fos/as seleccionados/as mostrarán a súa creación como autores, xunto cos 
compositores/as da música, e participarán como intérpretes das coreografías 
dos/as demais seleccionados/as. Cada peza deberá concibirse cunha dura-
ción de entre 7 e 10 minutos como máximo. As seis pezas mostraranse no 
Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, como actividade comple-
mentaria do "Encontro Coreografía e Xénero (Coreógrafas/Directoras de 
Escena)" o 18 de outubro de 2019 e mostraranse, así mesmo, no próximo ci-
clo "Bailar na Berlanga 2020".

8. parte   O Laboratorio estruturarase a partir de dous eixes. O primeiro, a 
teórica, que consistirá nunha primeira sesión de posta en común dos pro-
xectos seleccionados, sempre baixo a supervisión dos directores do 
Laboratorio e coa asistencia dun deseñador de iluminación. O segundo eixe 
constitúeo a , que se distribuirá en dúas semanas de sesións parte práctica
intensivas separadas por un mes. Na  traballarase no bos-primeira semana
quexo do proxecto e seleccionaranse os intérpretes participantes na propos-
ta. A  terá lugar un mes máis tarde, de modo que os parti-segunda semana
cipantes terán que traballar as súas pezas pola súa conta para que esta últi-
ma semana se realice a limpeza e posta a punto da peza coreográfica para 
a súa mostra o último día. Os seleccionados disporán dun espazo que lles 
permita crear e poñer en común os seus procesos creativos, tanto cos direc-
tores do laboratorio como co resto dos participantes. Na última semana par-
ticiparán do proceso de creación un deseñador de iluminación e un técnico 
de son designados pola organización.

Co obxectivo de impulsar a creación coreográfica e apoiar os 

coreógrafos e a súa promoción, a Fundación SGAE convoca o 

Concurso para a selección de participantes no:

 

.

BASES 2019

1. Poderán participar todos os socios da SGAE que sexan residentes no terri-

torio español, procedentes de disciplinas  da danza contemporánea e a danza 

española/flamenco, agás os membros da Xunta Directiva e do Padroado. 

2. Ningún coreógrafo/a poderá participar en máis dun laboratorio dos convo-

cados para 2019/2020.

3. formato PDF ficheiros dixitais Achegarase a seguinte documentación, en  e en :

A. Unha carta de motivación e un breve currículo do coreógrafo/a.

B. Breve descrición (non máis dunha páxina) do proxecto coreográfico que pro-

pón para o seu desenvolvemento durante o laboratorio. Non se admitirán pro-

xectos nos que participe máis dun coreógrafo/a e compositor/a.

C. Proposta musical que acompañaría o proxecto coreográfico. Cada coreógra-

fo/a seleccionado/a deberá propoñer un(ha) compositor(a) socio/a de SGAE, 

co que traballará para desenvolver a música que acompañará o proxecto core-

ográfico.

D. Unha obra coreográfica propia, orixinal e preexistente, de danza contempo-

ránea ou danza española en soporte dixital (remitir ligazón de descarga).

E. PDF cos datos persoais e de contacto do coreógrafo/a e do compositor(a), 

tales como nome, apelidos, enderezo actual (residencia habitual e residencia 

fiscal), correo electrónico, número de teléfono, incluíndo lugar e data de nace-

mento e número de socio SGAE. Ademais, deberá acompañar a autorización 

expresa do coreógrafo/a e o/a compositor(a) participante a favor da 

Fundación SGAE (debidamente asinada) para o uso dos seus datos de carác-

ter persoal en todas as xestións necesarias para a realización e execución do 

Laboratorio de creación coreográfica. Para estes efectos, o coreógrafo/a e o 

compositor(a) debe cubrir e asinar o modelo oficial de autorización que se 

achega a estas bases. A falta de presentación desta autorización suporá a eli-

minación dos solicitantes do proceso de selección para o Laboratorio.

4. Toda a documentación requirida deberá remitirse por correo electrónico a 

artesescenicas@fundacionsgae.org desde o 5 de xullo ata o 20 de agosto de 

2019 (ambos os dous inclusive) baixo o enunciado "(Nome do coreógrafo/a) - 

Laboratorio de creación coreográfica".

5. A Fundación SGAE designará dous recoñecidos/as coreógrafos/as da SGAE 

9. Todas as sesións de traballo do Laboratorio celebraranse no Centro 

Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, nos meses de setembro e outubro de 

2019, sendo imprescindible a asistencia nas datas e nos horarios que estableza 

a organización.

10. No caso de que o coreógrafo seleccionado non resida na cidade de Madrid, a 

Fundación SGAE farase cargo dos gastos de desprazamento, aloxamento e manu-

tención derivados desas reunións.

11. A Fundación SGAE concederalle a cada proxecto as seguintes cantidades:

· Ao coreógrafo/a, unha cantidade de 5500 € (impostos incluídos), que se aboará 

do seguinte xeito: 2750 € ao comezo do Laboratorio e 2750 € á súa finalización, lo-

go de subscrición do correspondente convenio e de presentación de documento de 

cobramento legalmente admitido en dereito que reúna todos os requisitos esixibles 

pola normativa vixente.

· Ao compositor(a), unha cantidade de 1000 € (impostos incluídos), que se aboará

ao finalizar o Laboratoriola normativa vixente, logo de subscrición do 

correspondente convenio e de presentación de documento de cobramento 

legalmente admitido en dereito que reúna todos os requisitos esixibles pola 

normativa vixente.

12. As obras coreográficas resultantes do Laboratorio serán rexistradas na SGAE e 

os coreógrafos comprométense a que, no caso de que as súas obras (derivadas do 

laboratorio) sexan representadas a futuro, se faga constar na representación a 

mención " ".I Laboratorio de creación coreográfica Fundación SGAE, 2019

13. Os/as coreógrafos/as seleccionados/as, así como os/as compositores/as co-

laboradores/as, terán asegurada unha praza como oíntes nos encontros coreográ-

ficos que terán lugar no Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada baixo as 

denominacións "Encontro Coreografía e Xénero (Coreógrafas/Directoras de 

Escena)" (outubro de 2019) e "Encontro Coreografía e Iluminación de Danza" (no-

vembro de 2019).

14. Protección de datos de carácter persoal: os datos que faciliten os/as coreógra-

fos/as e os/as compositores/as incorporaranse nun ficheiro cuxo responsable é a 

Fundación SGAE. Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limi-

tación, oposición, portabilidade e a non ser obxecto de decisións individuais de for-

ma automatizada perante a FUNDACIÓN SGAE, os coreógrafos poderán dirixir un es-

crito aos Servizos Xurídicos da Fundación SGAE ao domicilio social da entidade na 

rúa Bárbara de Braganza, n.º 7, C.P. 28004, Madrid (España), indicando o seu no-

me, apelidos, DNI, domicilio, dereito exercido e as súas razóns.
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                                   a                                   de                                   de 2019.

D/Dª Coreógrafo/a  

D/Dª Compositor/a

MANIFESTA(N)

1. Que voluntariamente presentan a súa solicitude para participar no "I Laboratorio 

de creación coreográfica Fundación SGAE 2019".

2.Que leron e coñecen as bases da dita convocatoria e asumen o seu contido. Para 

estes efectos, o coreógrafo/a acompaña o seu currículo.

3. Que coñecen que para a xestión da súa participación nesta convocatoria do "I 

Laboratorio de creación coreográfica Fundación SGAE 2019" se requirirá o 

tratamento dos seus datos de carácter persoal pola Fundación SGAE para realizar 

todas as xestións de carácter administrativo necesarias para a súa participación 

no laboratorio e a selección dos proxectos por parte do xurado.

Por todo o exposto, CONSENT(N) EXPRESAMENTE

En que a FUNDACIÓN SGAE trate os seus datos de carácter persoal, que constan 

neste escrito e no currículo que se acompaña coa solicitude de participación na 

convocatoria "I Laboratorio de creación coreográfica Fundación SGAE 2019", para 

realizar todas as xestións de carácter administrativo necesarias para a súa 

participación no laboratorio e a selección dos proxectos polo xurado.

En que, de conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das 

persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais, así como na 

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía 

dos dereitos dixitais, coñecen que poden exercer os seus dereitos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidade e a non ser obxecto de 

decisións individuais de forma automatizada perante a FUNDACIÓN SGAE dirixindo 

un escrito aos Servizos Xurídicos da Fundación SGAE ao domicilio social da entidade 

na rúa Bárbara de Braganza, n.º 7, C.P. 28004, Madrid (España), indicando os seus 

nomes, apelidos, DNI, domicilio, dereito exercido e as súas razóns.
E para que así conste, asina(n) a presente autorización e consentimento en 


