
SOLICITUDE DE INCENTIVOS Á CREACIÓN MUSICAL: ESTREA
DE OBRAS ORQUESTRAIS, DE CÁMARA E OUTROS FORMATOS DE CONCERTO

Datos do solicitante 

Apelidos
Nome (s) N.I.F., C.I.F. ou pasaporte 
Enderezo
Poboación e cód. postal Provincia País
N.° socio                            Tel. Correo electrónico: 

Datos da estrea

Datos da obra

Título Subtítulo (se ten) 
Encargada por / Dedicada a (se procede)
Data de creación Duración (real)

Data Local Cidade País
Nome do evento
Intérprete (s)

Ficha técnica da obra

De gran formato   De formato regular Obras para banda sinfónica de música clásica   

Datos para cubrir pola SGAE

Código de rexistro SGAE Contrato de xestión

Data de presentación N.° de caixa

Importe do incentivo concedido

O solicitante asinante manifesta a súa conformidade respecto a que o material achegado xunto a esta solicitude quede en poder da SGAE por tempo indefinido.

Documentación presentada

Partitura SI NON       Soporte MP3 SI NON Programa de man          SI    NON

Data solicitude Sinatura do solicitante

Toda a información que as partes subministren na xestión do proxecto ten carácter confidencial e non se poderá comunicar a terceiros nin ser utilizada con fins distintos dos establecidos, 
agás as excepcións determinadas pola lexislación vixente. Conforme o que establece o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo 
á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos 
Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos de carácter persoal que O SOLICITANTE facilita nesta convocatoria formarán parte dun ficheiro de titularidade da FUNDACIÓN SGAE para: 
a posta en coñecemento do xurado, o envío de comunicacións, a xestión administrativa da participación nesta convocatoria, o intercambio de información coa SGAE sobre o rexistro da 
obra presentada a esta convocatoria, o pagamento do incentivo aos que resulten elixidos a través de bancos e caixas de aforros, a publicación da resolución da concesión por calquera 
medio e, en especial, pola Internet, a realización de memorias de actividades da FUNDACIÓN SGAE e/ou da SGAE e a publicidade das actividades que a FUNDACIÓN SGAE desenvolve, 
realizadas directamente por eles mesmos e/ou a través dos seus colaboradores, ou calquera outra xestión que resulte necesaria en relación co desenvolvemento da convocatoria destes 
incentivos. 

Ao asinar esta solicitude, O SOLICITANTE consente expresamente o uso dos seus datos persoais para as finalidades anteditas. O titular dos datos poderá exercer o seu dereito de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas dirixíndose á Fundación SGAE, para a atención dos servizos 
xurídicos, quer por escrito á rúa Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid, quer ao seguinte enderezo de correo electrónico: informacion@fundacionsgae.org. Este escrito deberá indicar os 
datos necesarios para a identificación do titular do dereito con especificación do dereito exercido, os motivos e a súa petición concreta, xunto coa fotocopia do seu DNI. A Fundación SGAE 
presume que os datos facilitados polo interesado son veraces e responden á súa situación actual. O interesado obrígase a comunicarlle a súa modificación á Fundación SGAE desde o 
momento en que se produza.


