
2 Cal remetre les sol·licituds, en llengua castellana, a través del sistema en línia 

habilitat a aquest efecte al web de la Fundació SGAE (www.fundacionsgae.org), 

amb la documentació següent:

a) Formulari de sol·licitud degudament emplenat pel/per la compositor/a en 

cas de projectes individuals i un/a dels autors o les autores (composi-

tor/a o lletrista) en el cas de projectes en coautoria.

b) Fotocòpia del NIF/NIE/CIF/passaport en vigor de la persona sol·licitant.

c) Projecte de creació.

d) Breu currículum de les autors/es.

e) Arxiu de so amb una mostra de la seva música (format MP3).

f) Escrit en què s’autoritzi la Fundació SGAE i Monkey Week SON Estrella 

Galicia a utilitzar les dades de caràcter personal de tots els autors o totes 

les autores del projecte per a la gestió de la seva participació en el labora-

tori. L’autorització, que ha d’incloure la signatura manuscrita de tots els 

autors i les autores del projecte, s’ha de presentar mitjançant el model 

oficial que s’adjunta a aquestes bases. La no presentació d’aquesta 

autorització per part d'algun/a participant n’implicarà l’exclusió automàti-

ca del procés de selecció.

El termini de presentació de les propostes començarà el 26 d'agost i es 

mantindrà obert fins al 21 d'octubre de 2019.

3  La Fundació SGAE designarà un o diversos autors o autores literaris i musi-

cals reconeguts, socis o sòcies de la SGAE, com a directors/es del laborato-

ri. La seva funció serà la de coordinar i orientar el grup d’autors i autores 

seleccionats durant tot el procés del laboratori. La propietat intel·lectual de 

les obres serà únicament i exclusivament de cadascun dels autors i autores 

seleccionats, de manera que ni els directors o les directores del laboratori, 

ni Monkey Week SON Estrella Galicia ni la Fundació SGAE adquiriran cap dret 

de propietat intel·lectual sobre les obres resultants del laboratori. 

Amb l’objectiu de fomentar la creació de nou repertori de música i de donar 

suport als compositors, les compositores i els/les lletristes, la Fundació 

SGAE convoca un concurs per a la selecció de participants en el: III Laborato-

ri de Creació Musical Fundació SGAE - Monkey Week SON Estrella Galicia.

BASES
1  Hi poden participar tots els socis i les sòcies de la SGAE compositors, compo-

sitores i lletristes de qualsevol llenguatge o tendència estètica en l’àmbit de 

les músiques populars que també siguin intèrprets del seu repertori. La parti-

cipació ha de ser en alguna d’aquestes modalitats:

• Projectes presentats individualment per un/a compositor/a.

• Projectes presentats conjuntament per un/a compositor/a i un/a lletrista.

Els socis i les sòcies han de presentar o bé el seu projecte individual de creació 

de dues obres musicals originals i actuals o bé el seu projecte en coautoria entre 

un/a compositor/a i un/a lletrista de dues obres musicals originals i actuals.

En aquesta edició, el laboratori buscarà en la narrativa contemporània la inspi-

ració per ala creació de noves composicions, tot unint les noves veus de la 

literatura nacional contemporània i la música independent. Al laboratori, per 

tant, s’hi poden inscriure autors/es interessats/des en l’adquisició de 

coneixements i habilitats en l’escriptura de cançons.

No s’hi poden presentar projectes que consisteixin en arranjaments o adap-

tacions d’obres preexistents.

El projecte pot constar d’una descripció per escrit del plantejament de creació 

i de la inspiració i les fonts que s’utilitzaran per al seu desenvolupament, o 

d’un esbós de composició musical o de les lletres. No és necessari presentar 

obres acabades.

4 La Fundació SGAE escollirà, d’entre tots els presentats, sis projectes que 

reuneixin les condicions requerides per participar en el laboratori. Els projectes 

seran seleccionats per un jurat compost per representants de la Fundació SGAE 

i de Monkey Week SON Estrella Galicia, així com pels directors o directores del 

laboratori. S’elaborarà una llista de persones seleccionades i una de suplents 

(aquesta no es farà pública) per tal de garantir la participació en cas de renún-

cia de les primeres.

5 El Laboratori de Creació Musical Fundació SGAE - Monkey Week SON Estrella 

Galicia estarà integrat pels directors i directores del laboratori i els sis autors 

o autores els projectes dels quals hagin estat seleccionats, i tindrà lloc en el 

marc del Monkey Week SON Estrella Galicia, gràcies a la col·laboració establer-

ta entre la Fundació SGAE i aquest festival musical, que se celebrarà a Sevilla 

(Espanya) el novembre de 2019.

6  El laboratori es desenvoluparà en diverses fases, sempre amb el suport i sota 

la supervisió dels directors o directores:

a. Treball per via telemàtica des del moment de la selecció.

b. Treball presencial els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2019 a Sevilla, on 

es desenvoluparà el projecte presentat en col·laboració amb la resta de 

participants en el laboratori.

c. Concert promocional en què es mostraran les creacions, el 23 de novem-

bre de 2019, a l'Espacio Santa Clara de Sevilla.

7  La Fundació SGAE assumirà, directament o a través dels seus col·laboradors, 

la gestió i les despeses de viatge, allotjament i manutenció de les persones 

participants en el laboratori, així com la producció del concert promocional 

emmarcat dins del programa del Monkey Week SON Estrella Galicia.

8  Els autors i les autores es comprometen a fer constar, en la futura explotació 

de les obres creades en el si del laboratori, la menció al III Laboratori de Crea-

ció Musical Fundació SGAE - Monkey Week SON Estrella Galicia. Així mateix, 

les persones seleccionades hauran de registrar les obres resultants a la SGAE. 

9 La Fundació SGAE es reserva el dret a anul·lar la celebració del III Laboratori 

de Creació Musical Fundació SGAE - Monkey Week SON Estrella Galicia si, 

per circumstàncies sobrevingudes, fos impossible dur-lo a terme. Les perso-

nes sol·licitants i/o seleccionades no tindran dret a cap indemnització per 

danys o perjudicis derivats de l’anul·lació del laboratori.

10  Normes generals: 

a. La presentació de la sol·licitud per part de les persones participants 

implica l’acceptació de les condicions i les bases establertes en el 

present document.

b. Les persones participants autoritzen expressament la Fundació SGAE i 

Monkey Week SON Estrella Galicia a utilitzar les seves dades de caràcter 

personal que siguin necessàries per a la realització del laboratori amb les 

finalitats següents: posada en coneixement del jurat, publicació de la resolu-

ció de les persones seleccionades al web de la Fundació SGAE i als mitjans 

de comunicació, notificacions que s’hagin de fer a les persones participants, 

publicació en les memòries de la SGAE i la Fundació SGAE d’informació 

sobre aquest laboratori, i qualsevol altra qüestió que sigui necessària per al 

correcte compliment d’aquestes bases. Les persones titulars del dret 

fonamental a la protecció de dades personals tenen els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, així com el dret a 

no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Per exercir-los, 

poden adreçar-se per escrit a: Fundació SGAE, a l’atenció dels Serveis 

Jurídics, carrer Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid. La Fundació SGAE 

parteix de la base que les dades facilitades per les persones afectades són 

veraces i responen a la seva situació actual. Les persones afectades s'obli-

guen a comunicar-ne la modificació des del moment en què es produeixi.

c. Les persones participants eximeixen la Fundació SGAE de qualsevol 

responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la 

legislació vigent en què puguin incórrer.

d. La Fundació SGAE no adquireix cap responsabilitat directa ni subsidiària 

en relació amb la realització i el desenvolupament del laboratori diferent 

de la que es detalla en aquest document.

e. La Fundació SGAE i els autors i les autores els projectes dels quals hagin 

estat seleccionats hauran de subscriure un conveni de col·laboració específic 

que contingui, necessàriament, les bases establertes en el present document.

f. La legislació aplicable al present document és l’espanyola, i les parts se 

sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Madrid capital i 

renuncien a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
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