
Article 7.- Codi de bones pràctiques del Consell Territorial 
 
L'actuació del Consell Territorial i dels seus membres, estarà guiada en tot moment pel 
respecte als principis i normes que presideixen el funcionament de la SGAE i de la seva 
Fundació, sotmetent-se en tot cas, a les següents normes en el seu funcionament: 
 
1.- L'activitat que desenvolupin els membres del Consell Territorial serà no remunerada. 
Només percebran les dietes i despeses que s’hagin establert per la seva assistència a les 
reunions del Consell o en nom del Consell. 
 
2.- Els membres del Consell Territorial, tret que així s'autoritzi pel mateix de manera 
excepcional, no podran promoure personalment projectes o activitats en els quals algun o 
alguns dels seus membres poguessin ser destinataris o beneficiaris directes de les ajudes o 
col·laboracions que el Consell Territorial decideixi. No obstant, tota vegada que els membres 
del Consell són professionals actius, podran participar en tota activitat artística encara que per 
la mateixa s'hagi demanat un ajut davant del Consell, amb la única condició que el membre del 
Consell haurà d'apartar-se de la votació corresponent. 
 
3.- Qualsevol regal o gratificació que els membres del Consell Territorial poguessin percebre 
per la seva condició de tals, o per l'acompliment de les funcions que li són pròpies, quedaran 
en poder de la SGAE i hauran de ser destinades a finalitats promocionals, de formació o 
assistencials l'administració de les quals i decisió té encomanada el Consell Territorial. 
 
4. Els membres del Consell Territorial, en l'exercici de les seves funcions, tindran present la 
defensa dels interessos que la SGAE representa i vetllaran pel compliment dels mateixos, 
promovent davant la Junta Directiva de l'entitat, totes aquelles accions o propostes que 
contribueixin al compliment de la seva finalitat. 
  
5.- El Consell Territorial es reserva el dret d’elaborar un codi intern de bones pràctiques. 
 


