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La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) crea una línia d’ajuts per donar suport als 
membres de l’entitat que es veuen greument afectats per la pandèmia de coronavirus i amb 
dificultats a títol individual, conseqüència d’aquesta pandèmia, que ja no poden compensar-se 
mitjançant altres ajuts o serveis de suport facilitats per la Societat. D’aquesta manera, la SGAE 
contribuirà a reduir l’impacte econòmic que aquesta situació està provocant en l’activitat 
professional dels nostres creadors i creadores. Aquesta línia d’ajuts serà gestionada a través 
dels consells territorials de la SGAE i de la Fundació SGAE.  
 
 
I. BENEFICIARIS/BENEFICIÀRIES 

Poden sol·licitar aquests ajuts tots els socis i sòcies que siguin autors i autores amb vot a la 

SGAE i que compleixin els requisits següents: 

- Estar en situació de no poder-se acollir a la resta de mesures implementades per la SGAE 

(ajuts d’emergència social, préstecs i avançament de les liquidacions, servei d’àpats a 

domicili per a persones grans en risc) durant la situació d’emergència provocada per 

l’impacte de la COVID-19. 

- Haver patit una reducció demostrable dels ingressos presents i futurs a curt termini 

relacionats amb la seva activitat autoral com a conseqüència de l’impacte de la COVID-19.  

 

II. CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT 

L’ajut consistirà en una única aportació directa a fons perdut per un import màxim de 3.000 € 

(impostos inclosos), que es farà efectiva al compte bancari del beneficiari o la beneficiària un 

cop s’hagi signat el conveni d’acceptació i rebut la factura corresponent.  

 

III. REQUISITS FORMALS DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

 

1. Termini de presentació de les sol·licituds: fins el 15 d’abril a les 18.00 h. Les sol·licituds 

seran estudiades pels consells territorials de la SGAE, les seus territorials de la SGAE i pel 

Patronat de la Fundació SGAE, tenint en compte l’impacte dels ingressos perduts sobre el 

conjunt dels ingressos del soci o la sòcia. 

 

LA SGAE POSA EN MARXA UNS AJUTS ECONÒMICS D’EMERGÈNCIA DE 
COMPENSACIÓ DE L’ACTIVITAT PERDUDA PER ALS SOCIS I SÒCIES A CAUSA DE LA 

COVID-19 



2. La sol·licitud ha de contenir els documents següents: 

a. Formulari de sol·licitud. 

b. Fotocòpia del NIF, el NIE o un document d’identitat equivalent. 

c. Documentació acreditativa dels efectes de l’evolució de la pandèmia en l’activitat autoral, 

així com el seu context econòmic: 

• Ingressos vinculats a l’activitat cancel·lada: informació i documentació sobre ingressos 

perduts a causa de la cancel·lació d’encàrrecs, concerts i qualsevol altre tipus d’activitat 

vinculada a la creació autoral com a conseqüència de la pandèmia. Cal acreditar la 

confirmació per escrit de l’organitzador.  

 

• Despeses vinculades a l’activitat cancel·lada: informació i documentació sobre els 

costos consumits o pendents en relació amb els esdeveniments cancel·lats sense 

possibilitat de recuperació. 

• Ingressos: informació sobre els ingressos anuals de la llar (última declaració de l’IRPF o 

documentació corresponent en cas de tenir la residència fiscal fora de l’Estat espanyol, o 

bé certificat negatiu d’Hisenda). 

 

• Despeses: informació sobre lloguer, hipoteca, electricitat/gas, assegurança social i de la 

llar, pagaments mensuals, etc. 

 

d. Declaració jurada del o de la sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta a aquestes 

bases com a annex 1. En cas que el sol·licitant, en el moment de presentar la sol·licitud, no 

pugui presentar algun dels documents que es relacionen a la lletra c), assumeix, en virtut 

d’aquestes bases i en virtut de la declaració que ha de presentar, que s’obliga a aportar la 

documentació acreditativa un cop finalitzat l’estat d’alarma i, per tant, el seu confinament. 

En cas que: 

1. el sol·licitant no presenti aquests documents durant el mes següent a la fi del 

període d’alarma 

o 

2. un cop verificada la documentació no s’hi acrediti de forma adequada la situació de 

necessitat declarada pel sol·licitant, 

el sol·licitant s’obliga, en qualsevol dels dos casos, a retornar l’import de l’ajut atorgat. En 

cas de no fer-ho dins el mes següent a la notificació segons la qual la documentació 

aportada no acreditava l’estat de necessitat que havia declarat, la SGAE i la Fundació 

SGAE es reserven el dret d’exercir les accions judicials corresponents. A més, el sol·licitant 

no podrà tornar a sol·licitar cap ajut en un termini de quatre anys. 

 



La documentació s’ha de remetre per correu electrònic, segons el lloc de residència del soci o 

la sòcia, a les adreces següents: 

Andalusia/Melilla/Ceuta: sgaeandalucia@sgae.es 

Aragó/Navarra/la Rioja: mvillena@sgae.es 

Canàries: saragoneses@fundacionsgae.org  

Cantàbria/Astúries: alopez@sgae.es  

Catalunya/Balears: croca@sgae.es 

Comunitat de Madrid/Extremadura/Castella-la Manxa/Castella i Lleó:  

ayudas@fundacionsgae.org 

Comunitat Valenciana/Regió de Múrcia: agimenez@sgae.es 

Euskadi: mjaspiazu@sgae.es 

Galícia: byanez@sgae.es 

Internacional: ayudas@fundacionsgae.org 

 

IV. LÍMITS DE LA LÍNIA D’AJUT 
 
Aquesta línia d’ajut no té caràcter retroactiu i estarà en vigor únicament fins el 15 d’abril de 
2020. Es tracta d’un ajut únic i incompatible amb la resta d’ajuts i accions econòmiques 
desenvolupades per la SGAE en el context de la pandèmia de la COVID-19.  
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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:   
 


