
2. Poden presentar-s'hi documentals de temàtica lliure, al marge del 
format de fillmació, amb durades no inferiors als 45 minuts, pro-
duïts a partir del gener del 2018 i sense limitació en el nombre 
d'obres per participant.

Els documentals han de ser originals. No s'hi admeten adaptacions o 
versions de documentals preexistents, ni tan sols del mateix director.

3. han d'estar en possessió de tots els drets necessa-Els participants 
ris sobre les obres presentades, inclosos els d'exhibició del documen-
tal, i cal que eximeixin expressament la Fundació SGAE de tota recla-
mació sobre aquests drets.

4. Les obres s'han de presentar en castellà o bé amb subtítols en 
aquest idioma. Per a la seva projecció, s'admetran en suport 35 mm o 
còpia màster sobre DCP o Blu-Ray. L'organització podrà determinar el 
format de projecció en sala en funció de la millor operativitat, a partir 
del suport de què disposi l'autor.

5. Per a la presentació de les obres a aquest projecte és imprescindible 
presentar la fitxa d'inscripció adjunta a aquestes bases degudament 
signada pel director del documental amb signatura manuscrita, junta-
ment amb una còpia en DVD o memòria USB per al visionament del do-
cumental i la fittxa tecnicoartística de l'obra. La presentació es pot fer 
per correu postal o telemàticament mitjançant les adreces indicades al 
punt 6 d'aquestes bases. En cas de presentació telemàtica, cal enviar 
un missatge de correu electrònic amb la informació requerida i un en-
llaç (link) per al visionament de l'obra.

6. La recepció de les obres tindrà lloc per correu postal a la seu de la 
Fundació SGAE (c/ Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid) o telemàtica-
ment a l'adreça de correu electrònic .audiovisuales@fundacionsgae.org

7. Aquesta convocatòria obre el termini de presentació el 16 d'agost de 
2019  20 de setembre del mateix anyi el tanca el .

Un cop finalitzat el termini de presentació, la Fundació SGAE proce-
dirà a valorar les sol·licituds presentades i a escollir els documentals 
per al projecte. La Fundació SGAE notificarà aquesta selecció als di-
rectors escollits.

8. Per a la selecció dels documentals, l'organització de SGAE Documental 

es reserva la possible exclusió d'aquelles obres que no presentin una 

qualitat mínima de projecció en funció del criteri de disseny de cada ses-

sió d'exhibició, que és determinat, exclusivament, per la Fundació SGAE . 

De la mateixa manera, serà valor preferent en la selecció el fet que es 

tracti de documentals que encara no s'hagin estrenat en sala.

9. Els documentals seleccionats es projectaran a la Sala Berlanga de 

Madrid entre l'1 d'octubre de 2019 i l'1 d'octubre de 2020, amb la possi-

bilitat de ser reprogramats durant els sis mesos següents a la seva pro-

jecció en altres sales del territori espanyol que depenguin de la SGAE / 

Fundació SGAE, una pràctica que els directors accepten en presentar-se 

a aquest programa. La Fundació SGAE posarà a disposició del director 

la sala de projecció amb els mitjans tècnics i humans necessaris per a 

la correcta projecció, com també un nombre d'entrades gratuïtes per a 

la sessió per a cada director seleccionat.

10. El director de l'obra seleccionada rebrà una compensació econò-
mica de 200 € nets per cada projecció que es faci de la seva obra en 
concepte de drets d'exhibició, que li seran abonats un cop signat el 
contracte d'autorització i un cop presentades la factura i la documen-
tació fiscal pertinents.

11. Els participants autoritzen la SGAE i la Fundació SGAE a utilitzar 

amb finalitats promocionals un fragment de la seva obra audiovisual, ai-

xí com fotografies i/o fotogrames del documental, en qualsevol mitjà de 

comunicació, inclosos els mitjans en línia. Aquest ús serà extensiu a la 

promoció de futures edicions d'aquesta iniciativa.

12. Els participants eximeixen la Fundació SGAE i les entitats col·labo-

radores de tota responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra 

transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer.

13. Protecció de dades de caràcter personal. Les dades de caràcter per-

sonal que els participants facilitin a la Fundació SGAE s'incorporaran a 

un fitxer responsabilitat de la Fundació SGAE. En tot cas serà d'aplicació 

la Llei orgànica de protecció de dades personals.

14. Normes generals

A. Els participants, pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, accep-

ten íntegrament aquestes bases, com també les decisions de la 

Fundació SGAE, i autoritzen la Fundació a difondre informació que inclo-

gui dades professionals i/o fotografies dels seleccionats.

B. En cas de reclamació o conflicte, tant els participants com l'organit-

zació hauran de sotmetre's a la jurisdicció dels tribunals de Madrid i re-

nunciar a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

BASES

1. Aquesta convocatòria està oberta a la participació de tots els direc-
tors de documentals que compleixin alguna de les condicions següents:

· Ser socis de la SGAE.

· No ser socis de la SGAE però estar en tràmits de ser-ho per haver fet la 
sol·licitud d'ingrés. En aquest cas, cal presentar el document que acredi-
ti l'esmentada sol·licitud.

· No ser socis de la SGAE però sol·licitar l'ingrés a l'entitat quan se'ls co-
muniqui que han estat seleccionats per a aquest programa i que el seu 
documental es projectarà en alguna sala de la Fundació SGAE. En 
aquest cas, la Fundació SGAE ajudarà l'autor amb els tràmits. Si el di-
rector seleccionat no compleix aquesta condició, serà desqualificat del 
programa.

No s'hi poden presentar autors que siguin membres de la Junta Directiva 
de la SGAE, membres del Patronat de la Fundació SGAE ni membres 
d'algun dels consells territorials de la SGAE.

Cal fer la presentació de materials en nom del director de l'obra, tot i 
que s'hi poden afegir les dades de contacte de la distribuïdora.

FITXA D'INSCRIPCIÓ

Amb la signatura de la present fitxa d'inscripció, la persona sol·licitant autorit-
za la Fundació SGAE per a l'ús de les seves dades personals per: 

· Fer-li trucades i remetre-li notificacions i avisos per qualsevol mitjà físic o di-
gital per a la gestió de la seva participació al projecte SGAE Documental.
· Difondre, per qualsevol mitjà, dades biogràfiques del/de la director/a, així 
com fotografies i imatges seves en relació amb l'exhibició del seu documental 
dins del projecte SGAE Documental.
· Remetre-li informació sobre els beneficis culturals, promocionals i assisten-
cials que ofereixen la SGAE i la Fundació SGAE, la qual cosa inclou 
l'enviament de butlletins informatius i de comunicació.

La Fundació SGAE és una entitat sense ànim de lucre constituïda de conformi-
tat amb el dret espanyol sota la forma jurídica de fundació i degudament inscri-
ta al Registre de Fundacions amb el número 314. Té el domicili social al carrer 
Bárbara de Braganza, núm. 7 – 28004 Madrid i el CIF G-81624736.

Entre els seus fins hi ha la promoció d'obres audiovisuals i dels seus autors i 
les seves autores (directors/es, realitzadors/es, guionistes, argumentistes i mú-
sics/ques), la promoció cultural de les obres per a la seva revalorització i difu-
sió, i la defensa dels drets morals dels socis i les sòcies de la SGAE. A aquests 
efectes duu a terme, entre altres activitats, la convocatòria d'ajuts, premis, con-
cursos, festivals i activitats de formació i difusió dels drets d'autor, així com 
tots els actes de gestió i administratius necessaris per realitzar-les.

EL/LA SOL·LICITANT DECLARA QUE ÉS CONSCIENT I ENTÉN que amb la sig-
natura d'aquest document AUTORITZA que les dades facilitades en aquest 
s'incorporin a un fitxer de la Fundació SGAE i que aquestes dades s'utilitzaran 
únicament i exclusivament per a la gestió de la seva participació en aquest 
projecte i per remetre-li informació periòdica sobre l'activitat de la Fundació 
SGAE i de la SGAE. Així mateix, és conscient que la Fundació SGAE pot comu-
nicar les seves dades de caràcter personal a la SGAE per a la prestació de ser-
veis de gestió col·lectiva de drets d'autor.

Amb aquest formulari, DONO EL MEU CONSENTIMENT EXPRÉS perquè les me-
ves dades s'utilitzin per als fins assenyalats. D'altra banda, de conformitat 
amb el que estableixen el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques en re-
lació amb el tractament de dades personals, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, SOC CONSCIENT que puc exercir els meus drets d'oposició, accés, li-
mitació, supressió, rectificació i portabilitat de dades, així com el dret a no ser 
objecte de decisions individuals automatitzades, enviant una comunicació per 
escrit amb el meu nom, cognoms, adreça, fotocòpia del DNI, especificació del 
dret exercit i motiu a l'adreça informacion@fundacionsgae.org. Així mateix, 
ESTIC INFORMAT/DA que puc presentar les meves reclamacions davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La Fundació SGAE conservarà les dades facilitades pel/per la director/a 
mentre aquest/a vulgui rebre informació sobre les activitats de la Fundació 
SGAE i no revoqui l'esmentada autorització notificant-ho degudament a la 
Fundació SGAE.

Documental 2019

La Fundació SGAE, complint amb el seu objectiu 

d'impulsar la promoció de gèneres audiovisuals d'interès es-

pecial, com ara el documental, convoca el programa SGAE 

Documental 2019 a fi d'acollir obres per a la seva exhibi-

ció en sala al llarg de la present temporada.



FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE (DIRECTOR DEL DOCUMENTAL)

Nombres y apellidos

Dirección                                     

CP                                      Población

DNI                                                  

teléfono fijo                                         Teléfono móvil                            

correo electrónico                                                                                          

DATOS DEL DOCUMENTAL

Título

Duración                                         Año de producción

Si es obra ya estrenada, detalle fecha y lugar del estreno

Formato de filmación

Formato disponible de proyección

En                                           a                     de                                         de 2019

Fdo. D/Dª                                        

FITXA D'INSCRIPCIÓ

DADES DEL LA PERSONA SOL·LICITANT (DIRECTOR/A DEL DOCUMENTAL)

Nom i cognoms

Adreça                                     

CP                                      Població

DNI                                                  

Telèfon fix                                         Telèfon mòbil                            

A/e                                                                                          

DADES DEL DOCUMENTAL

Títol

Durada                                          Any de producció

Si és una obra ja estrenada, detalleu la data i el lloc de l'estrena

Format de filmació

Format disponible de projecció

A                                          el/l'                     de/d'                                   de 2019

Signat Sr./Sra.                                         Documental 2019

ENVIAMENT DE MATERIALS
audiovisuales@fundacionsgae.org

FUNDACIÓ SGAE
C/ Bárbara de Braganza, 7. 28004 Madrid
Delegacions generals de la SGAE a l'Estat espanyol i a
l'estranger (consulteu les adreces a
www.sgae.es www.sgae.cat – )

INFORMACIÓ
Els interessats poden fer consultes o
ampliar la informació sobre aquestes bases a:
audiovisuales@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org
www.sgae.es www.sgae.cat 
Tel. 91 503 68 00 / 18
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