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1. CRITERIS D’AVALUACÓ I ATORGAMENT PER ALS AJUTS ECONÒMICS 
D’EMERGÈNCIA SOCIAL (APS)  

 
 
 
 

1.1. EMERGÈNCIA SOCIAL: 
 
Són ajuts econòmics de caràcter transitori, motivats per circumstàncies excepcionals i 
destinats a facilitar la superació de situacions en què es produeixi una necessitat temporal. 
 
Es tracta de prestacions dineràries puntuals i urgents, adreçades als socis o sòcies de l’entitat, 
que sempre aniran acompanyades d’assessorament i assistència social. 
 
 
1.2. BENEFICIARIS/BENEFICIÀRIES: 
 
Poden sol·licitar aquests ajuts tots els socis autors vius o sòcies autores vives amb dret a vot a 
la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), ja sigui per a ells mateixos o per a la seva unitat 
familiar, en situacions acreditades i que reuneixin els requisits que s’estableixin en aquesta 
normativa. 
 
S’entén per unitat familiar la constituïda pel o per la sol·licitant i una o més persones que 
convisquin al mateix domicili, unides per relació conjugal o anàloga i en primer grau, tant 
ascendent com descendent. 
 
Poden optar a aquests ajuts econòmics els socis autors vius o sòcies autores vives amb dret a 
vot que: 
 

1. Pateixin una malaltia greu1 i puntual que els incapaciti per al desenvolupament de 
la seva activitat autoral i que no disposin de cobertura econòmica. 

2. Pateixin una malaltia greu2 i tinguin més de 65 anys. 

 
1 En queden excloses intervencions o tractaments de caràcter estètic.  
2 Vegeu nota 1. 
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3. Tinguin reconegut un grau de discapacitat superior al 33% o incapacitat permanent 
parcial, absoluta o gran invalidesa. 

4. Es trobin en l’obligació d’afrontar un conjuntura econòmica d’urgència i 
peremptòria de necessitat. 

5. No disposin de recursos econòmics per afrontar la despesa derivada d’una malaltia 
no coberta per la salut pública que afecti algun membre de la unitat familiar al seu 
càrrec.  

6. No disposin de prou recursos econòmics per mantenir-se ells mateixos i la família 
al seu càrrec, i tinguin ingressos iguals o inferiors al doble l’IPREM3 anual, ja sigui a 
partir de recursos propis o de recursos percebuts mitjançant pensió de la 
Seguretat Social o de Serveis Socials. 

7. Es trobin en situació de constrenyiment d’un desnonament i/o en risc de situació 
de carrer. En aquest supòsit es podrà facilitar el pagament de mensualitats del 
lloguer de l’habitatge habitual o d’un altre tipus d’allotjament que serveixi 
d’habitatge habitual per un període de temps a determinar pel grup de treball. 

 
En el cas de socis autors o sòcies autores amb dret a vot que hagin traspassat fa menys d’un 
any i els familiars dels quals no puguin assumir les depeses del sepeli o altres despeses 
puntuals, es proveiran ajuts per tal que puguin afrontar aquests pagaments a fi d’estabilitzar la 
situació familiar. 
 
La documentació s’ha de remetre per correu electrònic a l’adreça emergenciasocial@sgae.es. 
 
 
1.3. LÍMITS ALS AJUTS 
 
 
1. El beneficiari o la beneficiària de l’ajut d’emergència social (APS) podrà rebre fins a un 

màxim de 6.000 euros per ajut. 
2. El pagament de l’ajut es farà sempre de manera fraccionada, tot i que en casos 

excepcionals i prou fonamentats a consideració del tècnic es podrà abonar el total de la 
quantia de cop.  

3. En el cas de renovació d’ajuts, el soci beneficiari o la sòcia beneficiària d’APS no podrà 
optar a un nou ajut durant els dotze mesos posteriors al pagament de la darrera quota de 
l’anterior APS. En el supòsit que el darrer APS rebut s’hagués abonat tot de cop, el càlcul 
dels dotze mesos es computarà a partir del moment que hauria correspost si s’hagués fet 
un pagament prorratejat.  

4. En casos excepcionals i quan segons prescripció mèdica, degudament justificada 
mitjançant els corresponents informes d’especialistes mèdics, la interrupció d’un 
tractament pogués suposar l’agreujament del pacient o la pèrdua d’utilitat del tractament 
dut a terme fins aleshores, es podrà fer una excepció als punts 1 i 3 i ampliar l’import de 
l’ajut per una quantitat que no excedeixi en dos cops la quantia assenyalada en el punt 1, o 
bé eliminar el període de carència entre ajuts.  

5. En el cas que s’acordin determinades condicions per a l’acceptació de l’ajut econòmic i el 
beneficiari o la beneficiària incompleixi els compromisos acordats, l’ajut es podria retirar. 
Alhora, i en funció de l’estimació del tècnic responsable, es podrà proposar al soci o sòcia 

 
3 IPREM 2018: 537,84 € (mes) – 6.454,03 € (anual) L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) és un índex emprat a 

l’Estat espanyol com a referència per a la concessió d’ajuts, beques, subvencions, etc. Va néixer l’any 2004 per substituir el salari 
mínim interprofessional com a referència en el cas d’ajuts. L’IPREM es publica anualment a través de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat, de manera que caldrà fer servir com a referent el darrer valor publicat de manera oficial. 
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amb ajut4 la renovació de l’ajut mitjançant la seva col·laboració en projectes solidaris; en 
aquest cas, es permetria l’ampliació temporal de l’ajut fins a un màxim de dos anys. 

6. Es prioritzaran els casos més urgents: a) socis i sòcies de més edat; b) socis i sòcies malalts; 
c) socis i sòcies amb càrregues familiars; d) socis i sòcies en risc d’exclusió social. 

7. L’import acumulat en ajuts rebuts pel beneficiari o la beneficiària haurà de ser 
proporcional al total d’ingressos generats durant la seva pertinença a la SGAE. 

8. Els ajuts econòmics es concediran en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
 
 

1.4. REQUISITS GENERALS 
 
Podran ser beneficiaris i beneficiàries de la prestació econòmica aquells socis i sòcies de la 
SGAE que compleixin els requisits següents: 
 

1. Ser autor viu o autora viva5 amb dret a vot en el moment de la sol·licitud. 
2. No disposar de prou ingressos per fer front a la manutenció personal i familiar. 
3. Trobar-se en una de les situacions descrites en el put 1.2 Beneficiaris/Beneficiàries. 
4. No haver estat beneficiari o beneficiària de cap ajut d’emergència social durant els 

dotze mesos immediatament anteriors a aquesta sol·licitud a fi d’evitar l’establiment 
d’una prestació econòmica continuada en el temps. 

5. Aportar la documentació exigida (vegeu requisits bàsics per a la sol·licitud d’ajut 
d’emergència social). 

6. No acumular en ajuts d’emergència social un import no proporcional als drets generats 
durant l’adhesió a la SGAE. 

7. Acceptar les condicions establertes en el procés d’intervenció social pel que fa a la 
col·laboració del possible beneficiari o beneficiària en la resolució de les seves 
necessitats, si escau. 

Les sol·licituds s’han de presentar amb una antelació mínima de set dies a la celebració de la 
reunió del grup de treball. La data de la reunió es farà pública oportunament al web de la SGAE 
(www.sgae.es/Servicios a Socios/Area Social y Asistencial). Les sol·licituds rebudes amb 
posterioritat a la data límit establerta es derivaran i tractaran a la següent reunió del grup de 
treball. 
 
 
 

2.CRITERIS D’AVALUACIÓ I ATORGAMENT PER ALS AJUTS DE CARÀCTER ESPECIAL: 
ULLERES I AUDIÒFONS 

 

 

L’objectiu d’aquesta tipologia d’ajuts és contribuir al finançament de materials òptics i/o 
d’audició per a aquells socis autors i sòcies autores que acreditin convenientment una carència 
de recursos econòmics (ingressos iguals o inferiors al doble de l’IPREM) i amb dret a vot en el 
moment de la sol·licitud. 
 
Els socis autors o sòcies autores que compleixin els requisits d’accés obtindran una contribució 
econòmica de fins a 300 € pel material adquirit. En els dotze mesos següents a la concessió no 
podran tornar a sol·licitar un nou ajut pels mateixos motius. 
 

 
4 El soci o la sòcia amb ajut que col·labori en un projecte solidari podrà accedir a aquesta ampliació temporal de l’ajut sempre que 
persisteixi la situació de carestia que el va motivar. 
5 Tret en casos de sol·licitud d’ajuts al sepeli, que estan destinats a familiars. 

http://www.sgae.es/Servicios%20a%20Socios/
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Com sol·licitar-lo: Cal enviar a la SGAE un imprès de sol·licitud, DNI/NIE/passaport, 
documentació justificativa de la situació socioeconòmica i factura original, datada l’any 
natural, que detalli l’import del material adquirit (ulleres, protectors auditius, lentilles o 
audiòfons).  
 
 
 

3. FUNCIONAMENT DEL GRUP DE TREBALL D’APS 
 

• El grup de treball d’ajuts d’emergència social és competent per a l’estudi de les 
peticions d’ajut, com també per determinar quins han de ser els beneficiaris o 
beneficiàries d’aquests ajuts.  

• El grup de treball és sobirà en les seves decisions i atendrà les sol·licituds d’ajut dins 
dels límits pressupostaris que es fixin cada any. 

• En circumstàncies prou fonamentades i motivades a criteri del tècnic, el grup de treball 
podrà procedir, de manera excepcional, a l’estudi i, si escau, aprovació de sol·licituds 
que no compleixin les condicions establertes en el primer i sisè requisit general. 
En tot cas, caldrà que aquestes sol·licituds excepcionals siguin aprovades per una 
majoria qualificada de tres quartes parts dels membres presents del grup de treball, i 
posteriorment ratificades pel Patronat de la Fundació SGAE. 

• El grup de treball es reserva el dret a modificar la present normativa, com també les 
condicions i els criteris fixats per a la concessió dels ajuts. Aquestes modificacions 
s’hauran de sotmetre a l’aprovació del Patronat de la Fundació SGAE. 

• El grup de treball s’ha de reunir com a mínim un cop cada dos mesos. 

• Per a casos urgents es crearà una comissió delegada d’urgències extraordinàries que 
atendrà, quan ho determini el grup de treball, situacions d’alt risc d’exclusió o de 
necessitat extrema que pel seu caràcter urgent no puguin esperar a ser tractades a la 
reunió del grup de treball. 
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Ajuts econòmics d’emergència de 
compensació de l’activitat perduda per als 

socis i sòcies a causa de la COVID-19 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD  

Dades del/de la sol·licitant 
 
*Nom: 
*Cognoms: 
*DNI/NIE/passaport: 
*Adreça: 
*Localitat: 
*Província: 
*País: 
*Codi postal: 
*Telèfon fixe: 
*Telèfon mòbil: 
*Adreça electrònica: 
*Número de soci/a de la SGAE: 
  
*Motius pels quals sol·licita l’ajuda:   
 
 
 
*Import sol·licitat (màxim 3.000€, impostos inclosos):  
 
 
Documentació  
 

*NIF/ NIE / Passaport  
Fotocòpia del NIF/CIF. 
  
*Informació i documentació sobre ingressos perduts 
Confirmacions per escrit de cancel·lacions com a conseqüència de la pandèmia, 
conjuntament amb documents que acreditin les anul·lacions. 
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*Pressupost de despeses vinculades a l‘activitat cancel·lada  
(Segons cada cas) 
Pressupost detallat sobre els costos incorreguts o pendents en relació als esdeveniments 
cancel·lats  
 
*Ingressos anuals 
Última declaració de l’IRPF o documentació corresponent en cas de tenir la residència fiscal 
fora de l’Estat espanyol 
 
 
  
*Pressupost de despeses mensuals 
Informació sobre despeses de lloguer, hipoteca, electricitat, gas, assegurança social, etc. 
S’hauran d’acompanyar documents acreditatius d’aquestes despeses. 
 
  
 

La present sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la DECLARACIÓ JURADA que s’adjunta a 
aquestes bases degudament emplenada i signada pel/per la sol·licitant.  

 

Les dades de caràcter personal que voluntàriament faciliti el sol·licitant s'incorporaran a 

un fitxer els responsables del qual són la Fundació SGAE i la SGAE  i seran utilitzades, 

únicament i exclusiva, per a la gestió de la participació del sol·licitant en aquesta 

convocatòria. El titular del dret fonamental a la protecció de dades personals compte 

amb els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat de dades i  

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

per escrit a: Fundació SGAE, a l'atenció de Serveis jurídics, carrer Bárbara de Braganza, 

núm. 7, 28004 - Madrid. L'escrit haurà d'indicar nom, cognoms i fer constar el dret 

exercit i el motiu, i haurà de venir acompanyat de fotocòpia de DNI / NIE o passaport. La 

Fundació SGAE i la SGAE presumeixen que les dades facilitades per l'afectat són veraces 

i responen a la seva situació actual. L'afectat s'obliga a comunicar la seva modificació des 

del moment en què es produeixi. 

 

 

Signat……………………………………… 

A………............, a……………d’/de ……………. de 2020 



 
ANNEX 1 

DECLARACIÓ JURADA DEL SOL·LICITANT D’AJUT PEL COVID-19 

Sr/Sra…..……………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………, major d’edat, i amb DNI/NIE número…….……..……………………………, actuant en nom 
propi i de dret  
 
DECLARA: 
 
1.- Que assevera que tota la informació que facilita a la FUNDACIÓ SGAE i als Consells 
Territorials de la SGAE sobre la seva situació econòmica professional produïda per la pèrdua 
d’ingressos a causa de la cancel·lació i suspensió de les seves activitats derivades de l’Estat  
d’alarma per la COVID-19 és certa i veraç i es correspon amb la realitat. 
 
2- Que s’obliga a lliurar a la FUNDACIÓ SGAE i als Consells Territorials de la SGAE la 
documentació acreditativa d’aquesta pèrdua d’ingressos als quals fa referència el punt c) de les 
bases de l’ajut. 
 
3.- Que en cas de no poder fer el lliurament de la documentació acreditativa d’aquesta pèrdua 
d’ingressos a la qual fa referencia el punt c) de les bases de l‘ajut en el moment de la sol·licitud, 
s’obliga, en el cas que la FUNDACIÓ SGAE i els Consells Territorials de SGAE li concedeixin un 
ajut a partir de la informació que facilita amb la sol·licitud, a lliurar la documentació esmentada 
dins el mes següent a la finalització de l’Estat d’alarma. 
 
La Fundació SGAE i els Consells Territorials de la SGAE revisaran aquesta documentació. En cas 
que aquesta no acrediti l’estat de necessitat i la situació declarada pel sol·licitant, es comunicarà 
al soci/sòcia aquesta situació i aquest s’obliga a retornar l’import de l’ajut que li ha estat concedit 
en el termini del mes següent a la notificació que rebi. En cas que el soci no reintegri l’ajut 
esmentat, la FUNDACIÓ SGAE i els Consells Territorials de la SGAE es reserven el dret a reclamar 
judicialment l’import de l’ajut i, a més, el beneficiari perdrà el dret a sol·licitar qualsevol altre 
tipus d’ajut durant el termini de quatre anys. 
 
4.- Que, de conformitat amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
referència al tractament de les seves dades personals i disposicions complementàries, autoritzo 
l’ús de les meves dades en la mida que sigui necessari per tramitar la meva sol·licitud d’ajuda. 
Conec com puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, 
portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals de forma automatitzada davant  la 
FUNDACIÓ SGAE o  la SGAE adreçant un escrit als serveis jurídics de la Fundació SGAE i la SGAE 
amb domicili social al carrer Bárbara de Braganza, núm. 7, 28004 - Madrid (Espanya) o a la seu 
de l’entitat a Catalunya, al passeig de Colom, núm. 6, 08002 - Barcelona . 
 
I per a que així consti la meva declaració, m’obligo i assumeixo tot el que hi manifesto, i signo la 
present declaració a ……………………..………………., a ……. d’/de…….…………..……………… de 2020.   
 
 
 
Signat:   
 


