
Co obxectivo de promover a creación de novo repertorio musical e de apoiar 

os compositores, compositoras e letristas, a Fundación SGAE convoca un 

concurso para a selección de participantes no: III Laboratorio de Creación 

Musical Fundación SGAE  - Monkey Week SON Estrella Galicia.

BASES
1  Poderán participar todos os socios e socias da SGAE, compositores, composi-

toras e letristas de calquera linguaxe ou tendencia estética dentro das músi-

cas populares que sexan tamén intérpretes do seu repertorio. A participación 

destes será nalgunha destas modalidades.

• Proxectos presentados individualmente por un/a compositor(a).

• Proxectos presentados conxuntamente por un/a compositor(a) cun(ha) 

letrista.

Os socios e socias deberán presentar o seu proxecto individual de creación de 

dúas obras musicais orixinais e actuais ou o seu proxecto en coautoría, entre 

un/a compositor(a) e un(ha) letrista, de dúas obras musicais orixinais e actuais.

Nesta edición, o Laboratorio buscará na narrativa contemporánea a inspira-

ción para a creación de novas composicións, unindo as novas voces da litera-

tura nacional contemporánea e a música independente. No Laboratorio inscri-

biranse, polo tanto, aqueles autores e autoras interesados en adquirir coñe-

cementos e habilidades na escritura de cancións. 

Non cabe presentar proxectos que consistan en arranxos ou adaptacións de 

obras preexistentes.

Os proxectos poderán constar dunha descrición por escrito do enfoque de 

creación e da inspiración e as fontes que se utilizarán para o desenvolvemen-

to deste, ou dun esbozo de composición musical e das letras.  Non será nece-

sario presentar obras rematadas.

4  A Fundación SGAE elixirá, de entre todos os presentados, un total de seis 

autores/as que reunisen as condicións requiridas para participar no laborato-

rio. Serán seleccionados por un xurado composto por representantes da Funda-

ción SGAE, de Monkey Week SON Estrella Galicia, así como polos directores do 

laboratorio. Elaborarase unha lista de seleccionados e de suplentes (esta 

última non se fará pública), co fin de garantir a participación no caso de renun-

cia dos primeiros.

5  No Laboratorio de Creación Musical Fundación SGAE - Monkey Week SON Estre-

lla Galicia participarán os directores do laboratorio e os seis autores cuxos 

proxectos fosen seleccionados e este celebrarase enmarcado dentro de 

Monkey Week grazas á colaboración establecida entre a Fundación SGAE e este 

festival musical, que se celebrará en Sevilla, España, en novembro de 2019.

6  O laboratorio desenvolverase en varias fases, sempre co apoio e a supervi-

sión dos directores:

a. Traballo por vía telemática desde o momento da selección.

b. Traballo presencial dos autores/as seleccionados/as os días 20, 21 e 22 

de novembro de 2019 en Sevilla, onde desenvolverán o proxecto presenta-

do en colaboración cos demais participantes no laboratorio.

c. Concerto de promoción no que se mostrarán as creacións o día 23 de 

novembro de 2019 no Espazo Santa Clara de Sevilla.

7  A Fundación SGAE asumirá, ben de forma directa ou a través dos seus colabo-

radores, a xestión e os gastos de viaxe, aloxamento e mantenza dos partici-

pantes no laboratorio, así como a produción do concerto de promoción 

enmarcado dentro do programa de Monkey Week SON Estrella Galicia.

8  Os autores e autoras comprométense a que na futura explotación das obras 

creadas no seo do laboratorio se faga constar a mención III Laboratorio de 

Creación Musical Fundación SGAE - Monkey Week SON Estrella Galicia. Así 

mesmo, os seleccionados rexistrarán as obras resultantes na SGAE. 

9  A Fundación SGAE resérvase o dereito de cancelar a celebración do III Labora-

torio de Creación Musical Fundación SGAE – Monkey Week SON Estrella 

Galicia se, por algunha circunstancia sobrevida, se fixese imposible o seu 

desenvolvemento. Os solicitantes e/ou seleccionados non terán dereito a 

ningunha indemnización por danos ou perdas derivados da cancelación do 

Laboratorio.

10  Normas xerais: 

a. A presentación da solicitude por parte dos participantes implica a acepta-

ción das condicións e bases establecidas no presente documento.

b. Os participantes autorizan expresamente a Fundación SGAE e Monkey 

Week SON Estrella Galicia o uso dos seus datos de carácter persoal que 

resulten necesarios para a realización deste laboratorio para as seguin-

tes finalidades: a posta en coñecemento do xurado, a publicación da 

resolución dos seleccionados na web da Fundación SGAE e nos medios 

de comunicación, as notificacións que haxan de efectuarse aos partici-

pantes, a publicación nas memorias da SGAE e a Fundación SGAE de 

información deste laboratorio e calquera outra que sexa necesaria para o 

correcto cumprimento destas bases. Os titulares do dereito fundamental 

á protección de datos persoais contan cos dereitos de acceso, rectifica-

ción, supresión, oposición, limitación, portabilidade e a non ser obxecto 

de decisións individuais automatizadas. Para exercelos pode dirixirse por 

escrito a: a Fundación SGAE, á atención dos Servizos Xurídicos, rúa 

Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid. A Fundación SGAE supón que os 

datos facilitados polos afectados son veraces e responden á súa situa-

ción actual. Os afectados obríganse a comunicar a súa modificación 

desde o momento en que se produza.

c. Os participantes eximen a Fundación SGAE de calquera responsabilidade 

derivada do plaxio ou de calquera outra transgresión da lexislación vixen-

te na que puidesen incorrer.

d. A Fundación SGAE non adquire ningunha responsabilidade directa nin 

subsidiaria en relación coa realización e o desenvolvemento do Laborato-

rio distinta da detallada no presente documento. 

e. A Fundación SGAE e os/as autores/as cuxo proxecto fose seleccionado 

subscribirán un convenio de colaboración específico que haberá de 

conter, necesariamente, as bases establecidas no presente documento.  

f. 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.

2  As solicitudes deberán cursarse en lingua castelá a través do sistema en liña 

habilitado para tal efecto na web www.fundacionsgae.org da Fundación SGAE coa 

seguinte documentación:

a) Formulario de solicitude debidamente cuberto por el/la compositor(a) no 

caso de proxectos individuais, e por un dos autores (compositor(a) ou 

letrista) no caso de proxectos en coautoría.

b) Fotocopia do NIF/NIE/CIF/Pasaporte en vigor do autor que presenta a 

solicitude.

c) Proxecto de creación.

d) Breve currículo dos autores ou autoras.

e) Ficheiro de son cunha mostra da súa música (formato MP3).

f) Escrito autorizando a Fundación SGAE e Monkey Week SON Estrella Galicia 

ao uso dos datos de carácter persoal  de todos os autores do proxecto 

que se presenta ao Laboratorio, asinado manuscritamente por todos eles, 

para o uso dos seus datos para os efectos da xestión da súa participa-

ción neste. A autorización deberá realizarse conforme o modelo oficial que 

se anexa a estas bases. A non-presentación desta autorización é causa 

automática de exclusión da solicitude do proceso de selección.

O prazo de presentación de propostas iniciarase o 26 de agosto e manterase 

aberto ata o 21 de outubro de 2019.

3  A Fundación SGAE designará directores do laboratorio a un ou varios recoñeci-

dos autores literarios e musicais socios da SGAE. O seu labor será o de coordi-

nar e orientar o grupo de autores e autoras seleccionados durante todo o 

proceso do laboratorio. A propiedade intelectual das obras será única e exclu-

sivamente de cada un dos autores e autoras seleccionados, non adquirindo 

nin os directores do laboratorio nin Monkey Week SON Estrella Galicia nin a 

Fundación SGAE dereito de propiedade intelectual ningún sobre as obras resul-

tantes do laboratorio. 
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