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BASES 

Para participar, deve preencher o formulário online disponibilizado para o efeito no site www.fundacionsgae.org.    
É necessário utilizar o formato eletrónico do formulário, preencher todos os campos e anexar toda a documentação 
requerida dentro do prazo indicado no ponto 4 das presentes bases.

As obras apresentadas deverão ser cem por cento originais e não ter sido publicadas nem representadas total 
ou parcialmente em teatro algum, seja de câmara, ensaio, oficial ou comercial, até à tomada da decisão. 
Também não devem estar disponíveis sob qualquer forma através de meios eletrónicos até à tomada de decisão do 
júri. Não será admitido nenhum tipo de tradução, adaptação ou reformulação, seja de romance, cinema, televisão, 
rádio ou teatro, incluindo obras cuja autoria corresponder ao(s) próprio(s) autor(es) que se apresente(m) ao prémio. 
Da mesma forma, as obras não poderão ter sido premiadas em qualquer outro concurso nem antes da sua 
participação do PRÉMIO SGAE DE TEATRO JARDIEL PONCELA 2023, nem durante o processo de seleção e até 
à tomada de decisão do júri.

01 Poderão concorrer a este prémio todos os sócios da SGAE de qualquer nacionalidade que o desejem, exceto os 
membros do Conselho de Direção da SGAE e do Patronato da Fundação SGAE e os premiados nas três edições 
anteriores, com obras teatrais escritas em quaisquer das línguas oficiais do Estado espanhol ou em português. Serão 
admitidas obras em coautoria.

Com o propósito de impulsionar a criação de novos textos dramáticos que, quer pela qualidade e 
originalidade dos diálogos, quer pela visão cénica, contribuam para o enriquecimento do panorama 

teatral, bem como para apoiar os autores dramáticos da Sociedade Geral de Autores e Editores (SGAE), 
a Fundação SGAE convoca o

Prémio
de Teatro Jardiel Poncela 

edição32 a

.



As obras deverão ser registadas através do formulário disponibilizado para o efeito no site www.fundacionsgae.org, 
de 16 de fevereiro a 16 de abril de 2023.

A Fundação SGAE irá analisar todas as candidaturas apresentadas e notificar qualquer incidente relacionado com a 
documentação fornecida. Os participantes terão um período de sete dias contados a partir da data da notificação 
para retificar as possíveis incidências, após o qual a candidatura será rejeitada se as mesmas não tiverem sido 
devidamente retificadas. 

0 júri será integrado por profissionais do mundo das artes cénicas de reconhecido prestígio, que serão designados 
pela Fundação SGAE. O presidente será igualmente designado pela Fundação SGAE. No caso de existir empate de 
votos entre os membros do júri, o presidente poderá fazer uso do seu voto de qualidade.

A decisão do júri será inapelável. A concessão do PRÉMIO SGAE DE TEATRO JARDIEL PONCELA 2023, que não 
poderá ser partilhado nem declarado deserto, será pública antes do dia 31 de dezembro de 2023 e será publicada 
no site da Fundação SGAE.

É estabelecido um prémio para a obra premiada de OITO MIL EUROS (8.000 €), impostos incluídos, e a dramatização 
do texto vencedor dentro do Ciclo SGAE de Leituras Dramatizadas. O valor do prémio, no caso de se tratar de uma 
obra em coautoria, será pago pela Fundação SGAE aos autores em partes iguais. O prémio está sujeito a tributação 
de acordo com a legislação vigente.
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Documentação necessária para ser anexada ao formulário:

A. Dados pessoais
Os dados pessoais e de contacto do(s) autor(es) da obra, tais como nome, apelido(s), número de sócio, 
morada atual (morada habitual e morada fiscal), endereço eletrónico, número de telefone, currículo 
resumido, fotocópia do cartão de cidadão ou passaporte, e foto do(s) autor(es).

B. Documentação imprescindível
• O texto da obra no formato PDF sem o nome do(s) autor(es) no texto ou na assinatura do arquivo.       
É necessário e imprescindível que o texto inclua um slogan para facilitar o anonimato dos textos 
quando os mesmos sejam examinados pelo júri. Além disso, a descrição de todos os personagens do 
trabalho deve ser incluída no início do texto, bem como uma breve sinopse do trabalho. Se a obra 
apresentada a concurso estiver em qualquer uma das línguas oficiais do Estado espanhol que não seja o 
espanhol, ou em português, o(s) autor(es) poderá(ão) incluir uma tradução para o espanhol para que 
esta possa ser utilizada pelos membros do júri que não falem a língua original da obra. Se o(s) autor(es) 
não incluir(em) esta tradução em espanhol, a Fundação SGAE está autorizada a realizar a tradução acima 
mencionada com a única finalidade de servir como ferramenta de trabalho para os membros do júri. 
Estas traduções serão destruídas no final da cerimónia de premiação.

• No caso de uma obra incorporar criações preexistentes de terceiros (letras de canções, fragmentos de 
outras obras de terceiros qualquer que seja o tipo de obra, obras plásticas/gráficas, etc.), o(s) autor(es) 
da obra deve(m) fornecer as autorizações correspondentes dos titulares dos direitos dessas obras. Em 
caso de utilização de fragmentos ou criações de domínio público, este facto deverá ser documentado. 

• Autorização expressa do(s) autor(es) assinada pelo(s) mesmo(s) com assinatura(s) manuscrita(s) 
(anexar uma digitalização do documento assinado) a favor da Fundação SGAE para a utilização dos    
seus dados pessoais em todas as gestões necessárias para a realização e execução da candidatura, de 
acordo com o modelo que pode ser transferido a partir do formulário de registo. 

• Declaração juramentada do(s) autor(es) declarando que a obra é original e inédita e não infringe 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, de acordo com o modelo, o qual pode ser 
transferido a partir do formulário de registo (anexar uma digitalização do documento assinado).

A não apresentação da declaração juramentada relativa à originalidade da obra, bem como da 
autorização para a utilização de dados pessoais, resultará na rejeição da candidatura.



Os exemplares (PDF) das obras não selecionadas serão destruídos a partir da notificação do texto premiado, bem 
como as traduções que tenham sido realizadas. Não serão devolvidos os citados exemplares, nem as traduções, 
nem será mantida correspondência alguma sobre os mesmos.

Uma vez decidido o prémio, a Fundação SGAE poderá entrar em contacto, a pedido do júri, com os autores das obras 
que lhe forem indicados para que os mesmos decidam se desejam proporcionar os seus dados ao júri ou não.

A obra vencedora será registada na SGAE e editada pela Fundação SGAE na data que esta determine, e nos termos 
e condições que sejam estabelecidos por escrito. A obra será publicada na língua em que a candidatura foi 
apresentada ao prémio ou, a pedido do(s) autor(es), traduzida para o espanhol. Neste caso, o(s) próprio(s) autor(es) 
deverão fornecer à Fundação SGAE a respetiva tradução. 0(s) autor(es) da obra premiada compromete(m)-se a 
assinar o correspondente contrato de edição nos termos estabelecidos pela Fundação SGAE.
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0(s) autor(es) compromete(m)-se a incluir a menção «PRÉMIO SGAE DE TEATRO JARDIEL PONCELA 2023» em 
tudo o que estiver vinculado à representação, afixação e publicidade da obra.09
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12 O(s) autor(es) vencedor(es) será(ão) convidado(s) a integrar o júri na próxima edição do prémio, desde que a sua 
situação pessoal e geográfica o permita.

13 Proteção de dados pessoais. Os dados pessoais que os participantes vierem a fornecer à Fundação SGAE serão 
incluídos num ficheiro cuja responsável é a Fundação SGAE para os únicos efeitos da gestão da participação no 
concurso, sendo em qualquer circunstância aplicável a norma vigente em matéria de proteção de dados.

14 Normas gerais:

a)   Os participantes, pelo facto de concorrerem a esta convocatória, aceitam inteiramente estas bases, bem 
como as decisões do júri, e autorizam a Fundação SGAE a divulgar informação sobre o prémio que inclua 
dados profissionais e/ou fotografias do vencedor.

b)   Os participantes eximem o Grupo SGAE de qualquer responsabilidade derivada de plágio ou de qualquer 
outra transgressão da legislação vigente em que possa incorrer algum dos participantes.

c)  A Fundação SGAE não adquire, em virtude deste prémio, nenhuma responsabilidade direta nem 
subsidiária relativamente à realização e desenvolvimento do prémio diferente das detalhadas no presente 
documento.

d)  Em caso de qualquer reclamação ou conflito, tanto os participantes como a organização acordam 
mutuamente subordinar-se à jurisdição dos tribunais de Madrid capital, renunciando a qualquer outra 
instância que lhes pudera corresponder.



 

REGISTE A SUA CANDIDATURA NO SITE:
www.fundacionsgae.org

Os interessados poderão efetuar todo o tipo de consultas
ou ampliar a informação sobre as presentes bases em:

artesescenicas@fundacionsgae.org

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

www.fundacionsgae.org
www.sgae.es

Delegações gerais e sedes da SGAE em Espanha e no estrangeiro 
(moradas disponíveis no site www.sgae.es)



PRÉMIO SGAE DE TEATRO JARDIEL PONCELA 2023
AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS A FAVOR DA FUNDAÇÃO 

SGAE PARA A GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DA OBRA QUE IRÁ 
CONCORRER AO CERTAME

Sr./Sr.ª......................................................................................................................................................................................., nascido(a) no dia .........................................................., 
con cartão de cidadão/título de residente n.º ............................................, con morada em....................................................................................................., 

código postal................................., no concelho de......................................................................................................., 
endereço de e-mail.................................................................................................,

telefone.......................................................... e número de sócio(a) na SGAE..........................................,

que atua em seu próprio nome e por seu próprio direito.

Sr./Sr.ª......................................................................................................................................................................................., nascido(a) no dia .........................................................., 
con cartão de cidadão/título de residente n.º ............................................, con morada em....................................................................................................., 

código postal................................., no concelho de......................................................................................................., 
endereço de e-mail.................................................................................................,

telefone.......................................................... e número de sócio(a) na SGAE..........................................,

que atua em seu próprio nome e por seu próprio direito.

Sr./Sr.ª......................................................................................................................................................................................., nascido(a) no dia .........................................................., 
con cartão de cidadão/título de residente n.º ............................................, con morada em....................................................................................................., 

código postal................................., no concelho de......................................................................................................., 
endereço de e-mail.................................................................................................,

telefone.......................................................... e número de sócio(a) na SGAE..........................................,

que atua em seu próprio nome e por seu próprio direito.

DECLARA(M):

1. Que está(ão) a apresentar voluntariamente o(s) seu(s) pedido(s) de participação no PRÉMIO SGAE DE 
TEATRO JARDIEL PONCELA 2023.

2. Que declara(m) ter lido e estar ciente(s) dos termos e condições do presente convite à apresentação de 
candidaturas e aceita(m) o seu conteúdo e, para tal apresentação voluntária, anexa(m) o(s) seu(s) currículo(s).

3. Que está(ão) ciente(s) de que, para gerir as participações neste convite à apresentação a candidaturas ao 
PRÉMIO SGAE DE TEATRO JARDIEL PONCELA 2023, a Fundação SGAE será obrigada a tratar os dados 
pessoais dos candidatos com a finalidade de realizar os procedimentos administrativos relativos à participação 
e seleção das obras pelo júri.

Tendo em conta o que precede, AUTORIZA(M) EXPRESSAMENTE:

Que a FUNDAÇÃO SGAE proceda ao tratamento dos respetivos dados pessoais, que constam neste texto e 
no(s) currículo(s) anexo(s) à candidatura para participar no PRÉMIO SGAE DE TEATRO JARDIEL PONCELA 
2023, com a finalidade de realizar os procedimentos administrativos relativos à participação e seleção das 
obras pelo júri.

Que, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de     
27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos seus 
dados pessoais, e nas disposições complementares, está(ão) ciente(s) de que pode(m) exercer os seus 
direitos de acesso, correção, apagamento, limitação, objeção, portabilidade, e o direito de não estar sujeito a 
decisões individuais de forma automatizada perante à FUNDAÇÃO SGAE, enviando, para tal, uma carta 
destinada aos Serviços Jurídicos da Fundação SGAE para a sede social da entidade sita em Calle Bárbara de 
Braganza, n.º 7, 28004 Madrid (Espanha) indicando o(s) seu(s) nome(s), apelido(s), número(s) de cartão de 
cidadão ou título de residente, morada, direito que pretende exercer e as razões para tal.

E, para que conste, assina(m) a presente autorização e consentimento 

em........................, na data de...........................de...........................................de 2023.

Subscrito por: 

Sr./Sr.ª.........................................................................              Sr./Sr.ª.........................................................................             Sr./Sr.ª.........................................................................



DECLARAÇÃO JURAMENTADA DE OBRA INÉDITA

Sr./Sr.ª.................................................................................................................................................................................................................................., 

con cartão de cidadão/título de residente n.º ............................................, e morada em....................................................................................................., 

código postal................................., concelho de.......................................................................................................

Sr./Sr.ª.................................................................................................................................................................................................................................., 

con cartão de cidadão/título de residente n.º ............................................, e morada em....................................................................................................., 

código postal................................., concelho de.......................................................................................................

Sr./Sr.ª.................................................................................................................................................................................................................................., 

con cartão de cidadão/título de residente n.º ............................................, e morada em....................................................................................................., 

código postal................................., concelho de.......................................................................................................

DECLARA(M):

1. Que a obra oferecida para a apresentação de candidaturas ao PRÉMIO SGAE DE TEATRO JARDIEL 
PONCELA 2023, intitulada «.......................................................................................................................................................» 
é cem por cento original e não foi publicada ou apresentada no todo ou em parte em qualquer teatro, seja 
de câmara, ensaio, oficial ou comercial. 

2. Que a referida obra não está disponível em nenhuma forma através de meios eletrónicos.

3. Que a referida obra não é uma tradução, adaptação ou reformulação de um romance, filme, televisão, 
rádio ou teatro, incluindo obras do(s) autor(es) acima indicado(s).

4. Que a referida obra não foi premiada em nenhum outro concurso.

E, para que conste, assina(m) a presente declaração juramentada

em ......................................., na data de........................... de................................................ de 2023.

Subscrito por:

Sr./Sr.ª.............................................................................      Sr./Sr.ª.............................................................................       Sr./Sr.ª............................................................................


