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03 Per participar-hi, cal omplir el formulari en línia habilitat a aquest efecte al web www.fundacionsgae.org. Cal ser 
servir el format electrònic del formulari, omplir tots els camps i adjuntar-hi tota la documentació requerida dins del 
termini que s'indica en el punt 4 d'aquestes bases.

Les obres presentades han de ser cent per cent originals i no poden haver estat publicades ni representades —ni 
totalment ni parcialment— en cap teatre, ja sigui de cambra, assaig, oficial o comercial, fins a l'anunci del 
veredicte. Tampoc no han d'estar disponibles en cap cas a través de mitjans electrònics fins a la proclamació            
del veredicte. No s'admetrà cap tipus de traducció, adaptació o refosa, ja sigui de novel·la, cinema, televisió, ràdio o 
teatre, ni tan sols d'obres l'autoria de les quals correspongui a l'autora o les autores que es presentin al premi. Així 
mateix, les obres no poden haver estat premiades en cap altre concurs, ni amb anterioritat a la seva participació 
en el PREMI SGAE DE TEATRE ANA DIOSDADO PER A TEXTOS ESCRITS PER DONES ni durant el procés de 
selecció i fins al moment del veredicte. 

01 Poden presentar-se a aquest premi totes les sòcies de la SGAE, sigui quina sigui la seva nacionalitat, que així ho 
desitgin, llevat de les que siguin membres de la Junta Directiva de la SGAE i del Patronat de la Fundació SGAE amb 
obres teatrals escrites en qualsevol dels idiomes oficials de l'Estat espanyol o en portuguès. S'hi poden presentar 
obres en coautoria.

Amb l'objectiu d'impulsar i visibilitzar la creació i la dramatúrgia contemporànies femenines 
d'excel·lència, i com a mostra del compromís de la SGAE i la seva fundació amb la igualtat, 

la Fundació SGAE convoca el 



Les obres s'hauran d'inscriure a través del formulari habilitat a aquest efecte al web www.fundacionsgae.org, des 
del 16 de febrer fins al 16 d'abril del 2023. 

La Fundació SGAE revisarà totes les sol·licituds presentades i notificarà qualsevol incidència relativa a la 
documentació aportada. Les participants tindran un termini de set dies per esmenar-la a partir de la data de la 
notificació. Un cop passat aquest termini, si la sol·licitud no ha estat degudament esmenada, es descartarà.

El jurat estarà integrat per professionals del món de les arts escèniques de prestigi reconegut designats per la 
Fundació SGAE. La presidenta o el president també serà designat per la Fundació SGAE. En el cas que es produeixi 
un empat de vots entre els membres del jurat, la presidenta o el president podrà fer ús del seu vot de qualitat.

La decisió del jurat serà inapel·lable. La concessió del PREMI SGAE DE TEATRE ANA DIOSDADO PER A TEXTOS 
ESCRITS PER DONES 2023, que no es podrà compartir ni podrà ser declarat desert, es farà pública amb anterioritat 
al 31 de desembre de 2023 i es publicarà al web de la Fundació SGAE.

S'estableix una dotació per a l'obra guardonada de QUATRE MIL EUROS (4.000 €), impostos inclosos, així com la 
dramatització del text guanyador dins el Cicle SGAE de Lectures Dramatitzades. En el cas que l'obra premiada sigui 
de coautoria, la Fundació SGAE abonarà la dotació del premi a les autores dividida a parts iguals. El premi estarà 
sotmès a tributació d'acord amb la legislació vigent.
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Documentació que cal adjuntar al formulari:

A. Dades personals
Les dades personals i de contacte de l'autora o les autores de l'obra: nom, cognoms, número de sòcia, 
adreça actual (residència habitual i residència fiscal), adreça electrònica, número de telèfon, breu CV, 
fotocòpia del DNI o passaport, i foto de l'autora o les autores.

B. Documentació imprescindible
•  El text de l'obra en PDF sense que contingui el nom de l'autora o les autores ni en el text ni en la 
signatura de l'arxiu. És necessari i imprescindible que el text porti un lema per facilitar l'anonimat dels 
textos amb vista al seu examen per part del jurat. D'altra banda, a l'inici del text cal incloure la descripció 
de tots els personatges de l'obra, així com una breu sinopsi d'aquesta. En el cas que l'obra que es presenta 
a concurs estigui en alguna de les llengües oficials de l'Estat espanyol diferent del castellà, o bé en 
portuguès, l'autora o les autores podran incloure'n una traducció al castellà per a ús dels membres del 
jurat que no parlin la llengua original de l'obra. Si l'autora o les autores no inclouen la traducció al castellà, 
la Fundació SGAE quedarà autoritzada per fer l'esmentada traducció a l'únic efecte que serveixi 
d'instrument de treball per als membres del jurat. Aquestes traduccions es destruiran un cop emès el 
veredicte del premi.

• Quan una obra incorpori creacions preexistents de tercers (lletres de cançons, fragments d'altres 
obres alienes independentment del tipus d'obra, obra plàstica/gràfica, etc.), l'autora o les autores de 
l'obra hauran d'aportar les autoritzacions corresponents dels titulars dels drets d'aquestes obres. Si es 
fragmenten o es fan servir creacions en domini públic, també caldrà documentar-ho.

•  Autorització expressa de l'autora o les autores, amb signatura manuscrita de l'autora o les autores 
(cal adjuntar escanejat el document signat) a favor de la Fundació SGAE per a l'ús de les seves dades de 
caràcter personal en totes les gestions necessàries per a la realització i execució del premi, de conformitat 
amb el model que es pot descarregar al formulari d'inscripció. 

•  Declaració jurada de l'autora o les autores en què manifestin que l'obra és original i inèdita i que no 
vulnera la propietat intel·lectual de terceres persones, de conformitat amb el model que es podrà 
descarregar al formulari d'inscripció (cal adjuntar escanejat el document signat).

La no presentació tant de la declaració jurada d'originalitat de l'obra com de l'autorització d'ús de 
dades personals implicarà la desestimació de la sol·licitud d'inscripció.



Els documents (PDF) de les obres no seleccionades seran destruïts a partir de la notificació del text premiat, com 
també les traduccions que se n'hagin fet. Aquests PDF no es retornaran, ni tampoc les traduccions, i no seran objecte 
de cap mena de correspondència.

Un cop emès el veredicte del premi, la Fundació SGAE, a petició del jurat, es podrà posar en contacte amb les 
autores de les obres que sol·liciti el jurat per tal que puguin decidir si volen proporcionar-los o no les seves dades.

L'obra premiada serà registrada a la SGAE i editada per la Fundació SGAE en la data que aquesta determini i en els 
termes i les condicions que s'estableixin per escrit. L'obra es publicarà en la llengua en què s'hagi presentat a la 
convocatòria o, a petició de l'autora o les autores, traduïda al castellà. En aquest cas, caldrà que l'autora o les autores 
facilitin a la Fundació SGAE la traducció oportuna. l'autora o les autores de l'obra guardonada es comprometen a 
signar el contracte d'edició corresponent en els termes que estableixi la Fundació SGAE.
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L'autora o les autores de l'obra guanyadora es comprometen a incorporar la menció «PREMI SGAE DE TEATRE ANA 
DIOSDADO PER A TEXTOS ESCRITS PER DONES 2023» en tots els actes i documents que estiguin vinculats amb 
la representació, la fixació i la publicitat de l'obra.
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12 Es convidarà l'autora o les autores guanyadors a formar part del jurat de la propera edició del premi, sempre que la 
seva situació personal i geogràfica els ho permeti. 

13 Protecció de dades de caràcter personal. Les dades de caràcter personal que els participants facilitin a la Fundació 
SGAE s'incorporaran en un fitxer responsabilitat de la Fundació SGAE. En tot cas serà d'aplicació la Llei orgànica de 
protecció de dades personals i la normativa vigent concordant.

14 Normes generals

a)  Les participants, pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, accepten íntegrament aquestes bases, com 
també les decisions del jurat, i autoritzen la Fundació SGAE a difondre informació sobre el premi que inclogui 
dades professionals i/o fotografies de la guanyadora o les guanyadores.

b)  Les participants eximeixen el Grup SGAE de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol 
altra mena de transgressió de la legislació vigent en la qual puguin incórrer.

c)  La Fundació SGAE no adquireix, en virtut d'aquest premi, cap mena de responsabilitat directa ni subsidiària 
en relació amb la realització i el desenvolupament del premi diferent de les que es detallen en aquest 
document.

d) En cas de reclamació o conflicte, tant els participants com l'organització hauran de sotmetre's a la 
jurisdicció dels tribunals de Madrid capital i renunciar a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.



 

INSCRIU LA TEVA SOL·LICITUD AL WEB:

www.fundacionsgae.org

Les interessades poden efectuar tot tipus de consultes 
o ampliar la informació sobre les bases a:

artesescenicas@fundacionsgae.org

Tel. (+34) 91 503 68 25/23

www.fundacionsgae.org
www.sgae.es
www.sgae.cat

Delegacions generals i seus de la SGAE a l'Estat espanyol i a l'estranger 
(consulteu les adreces a www.sgae.es – www.sgae.cat).
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PREMI SGAE DE TEATRE ANA DIOSDADO 2023
AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A FAVOR DE 

LA FUNDACIÓ SGAE PER A LA GESTIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES AUTORES DE 
L'OBRA QUE ES PRESENTA AL PREMI 

La Sra.................................................................................................................................................................., nascuda el.........................................................., 
amb DNI núm............................................., amb domicili a....................................................................................................., codi postal................................., 
localitat...................................................................................................................., correu electrònic..........................................................................................................,

telèfon.......................................................... i número de sòcia SGAE..........................................,

actuant en nom i per drets propis.

La Sra.................................................................................................................................................................., nascuda el.........................................................., 
amb DNI núm............................................., amb domicili a....................................................................................................., codi postal................................., 
localitat...................................................................................................................., correu electrònic..........................................................................................................,

telèfon.......................................................... i número de sòcia SGAE..........................................,

actuant en nom i per drets propis.

La Sra.................................................................................................................................................................., nascuda el.........................................................., 
amb DNI núm............................................., amb domicili a....................................................................................................., codi postal................................., 
localitat...................................................................................................................., correu electrònic..........................................................................................................,

telèfon.......................................................... i número de sòcia SGAE..........................................,

actuant en nom i per drets propis.

MANIFESTA/MANIFESTEN:

1. Que voluntàriament presenta/presenten la seva sol·licitud per participar en el PREMI SGAE DE TEATRE ANA 
DIOSDADO 2023.

2. Que ha/han llegit i coneix/coneixen les bases d'aquesta convocatòria i n'assumeix/n'assumeixen el 
contingut. A aquest efecte, adjunta/adjunten el seu currículum.

3. Que sap/saben que per a la gestió de la seva participació en aquesta convocatòria del PREMI SGAE DE 
TEATRE ANA DIOSDADO 2023 es requerirà el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de 
la Fundació SGAE a fi de dur a terme totes les gestions de caràcter administratiu necessàries per a la seva 
participació i per a la selecció d'obres per part del jurat.

Per tot el que s'acaba d'exposar, CONSENT/CONSENTEN EXPRESSAMENT:

Que la FUNDACIÓ SGAE tracti les seves dades de caràcter personal, que consten en aquest escrit i en el 
currículum o els currículums que s'adjunten a la sol·licitud de participació en la convocatòria del PREMI SGAE 
DE TEATRE ANA DIOSDADO 2023, per tal de dur a terme totes les gestions de caràcter administratiu 
necessàries per a la seva participació i per a la selecció d'obres per part del jurat.

Que 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 relació amb el tractament de les seves 
dades personals, i les disposicions complementàries, sap/saben que pot/poden exercir davant la FUNDACIÓ 
SGAE els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, així com el dret a no ser objecte 
de decisions individuals de forma automatitzada, adreçant un escrit als Serveis Jurídics de la Fundació SGAE al 
domicili social de l'entitat, al carrer Bárbara de Braganza, núm. 7, 28004 Madrid (Espanya), amb indicació del 
nom, els cognoms, el DNI, el domicili, el dret exercit i les raons per exercir-lo.

I perquè així consti, signa/signen la present autorització i el present consentiment 

a ....................................................., el/l'...........................de/d' .....................de 2023.

Signat:

Sra. ...................................................................................      Sra. ..................................................................................       Sra. ...................................................................................



DECLARACIÓ JURADA D'OBRA INÈDITA

La Sra.........................................................................................................................................................................................................................., 
amb DNI núm............................................., i domicili a................................................................................................................................................................................................, 

CP................................., localitat....................................................................................................................

La Sra.........................................................................................................................................................................................................................., 
amb DNI núm............................................., i domicili a................................................................................................................................................................................................, 

CP................................., localitat....................................................................................................................

La Sra.........................................................................................................................................................................................................................., 
amb DNI núm............................................., i domicili a................................................................................................................................................................................................, 

CP................................., localitat....................................................................................................................

DECLARA/N:

1. Que l'obra que presento/presentem al PREMI SGAE DE TEATRE ANA DIOSDADO 2023 i que duu per títol 
«………………............................................................................................................................................................................……………» 
és cent per cent original i no ha estat publicada ni representada totalment ni parcialment en cap teatre, ja sigui 
de cambra, assaig, oficial o comercial. 

2. Que l'obra que presento/presentem no està disponible en cap cas a través de mitjans electrònics.

3. Que l'obra que presento/presentem no és una traducció, adaptació o refosa ni de novel·la ni de cinema, 
televisió, ràdio o teatre, incloent-hi obres de la meva/nostra autoria.

4. Que l'obra que presento/presentem no ha estat premiada en cap altre concurs.

I perquè així consti, signo/signem aquesta declaració jurada 

a......................................., el dia........................... de/d'................................................ de 2023.

Signat:

Sra. .........................................................        Sra. .........................................................       Sra. .........................................................


