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CONVOCATÒRIA DE  

BEQUES SGAE PER A ESTUDIS 

MUSICALS 
FUNDACIÓ SGAE | FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS 

 

La Fundació SGAE i la Fundació Privada Taller de Músics obren la primera convocatòria de 

BEQUES SGAE (bonificacions de matrícula per a estudis musicals del curs 2016-2017) a 

l’Escola Superior d’Estudis Musicals Taller de Músics o al Taller de Músics Escola de Música.  

La convocatòria s’adreça a totes les persones que vulguin cursar estudis musicals en un 

d’aquests dos centres receptors, siguin o no alumnes actuals d’algun d’aquests centres.  

REQUISITS 

Per optar a les BEQUES SGAE cal reunir els requisits següents:  

• Ser resident a l’Estat espanyol en el moment de la sol·licitud. 

• Ser soci de la SGAE o inscriure’s com a soci una vegada atorgada la beca.  

• Emplenar el document de sol·licitud. 

• Superar les proves de capacitació corresponents als estudis escollits. 

• Realitzar una entrevista personal amb l’equip directiu del Taller de Músics.  

DOTACIÓ ECONÒMICA  

La dotació econòmica de la convocatòria és de 20.000 euros, que es distribueixen de la 

manera següent:  

• 7 beques de 2.000 euros cadascuna. 

• 6 beques de 1.000 euros cadascuna. 
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L’import bonificat es descomptarà de la matrícula corresponent, de manera que les persones 

beneficiàries hauran d’abonar la resta de l’import de la matrícula al centre receptor escollit. La 

Fundació Privada Taller de Músics es farà càrrec de les gestions pertinents per tal que les 

beques s’apliquin en el moment de la matrícula al centre receptor corresponent. En cap cas les 

persones beneficiàries percebran directament la quantia econòmica de la beca.    

Aquesta beca esta subjecte a una retenció del 2% en concepte d’IRPF. 

SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ 

Les sol·licituds rebudes seran avaluades per un comitè de selecció, que escollirà les persones 

beneficiàries de les beques. El comitè de selecció estarà format per la Direcció General del 

Taller de Músics i les direccions tècniques i pedagògiques dels centres d’estudis receptors, així 

com altres membres de l’equip del Taller de Músics i representants de la Fundació SGAE. 

D’entre totes les sol·licituds rebudes es farà una primera preselecció de candidats, que seran 

convocats a una entrevista personal. El comitè de selecció farà la selecció final entre les 

persones entrevistades. 

En el procés de selecció es valorarà:  

• la sol·licitud lliurada;  

• el Currículum Vitae de la persona candidata; 

• l’expedient acadèmic de la persona candidata; 

• la carta de motivació presentada; 

• el projecte musical descrit a la sol·licitud. 

La resolució de la convocatòria es comunicarà via correu electrònic a cadascuna de les 

persones seleccionades mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada en la sol·licitud. 

Durant els 10 dies següents a la comunicació de la resolució, les persones seleccionades 

hauran de confirmar l’acceptació de la BECA SGAE i les obligacions derivades mitjançant un 

document escrit que se’ls facilitarà a les secretaries dels centres receptors. Juntament amb el 

document d’acceptació, hauran de presentar un comprovant de la seva afiliació a la Societat 

General d’Autors i Editors (SGAE). 
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OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

L’acceptació de la BECA SGAE implica les obligacions següents per a les persones 

beneficiàries: 

• Complir i seguir amb aprofitament, assistència i participació el programa acadèmic, 

incloent-hi les diverses audicions i concerts que es determinin, durant tot el curs o 

període acadèmic durant el qual s’hagi aplicat la beca. 

• Contribuir a enriquir la vida acadèmica i artística del Taller de Músics mitjançant 

l’assistència i participació en les activitats musicals a les quals se’ls convoqui. Totes 

aquestes activitats estaran orientades a complementar la seva formació acadèmica i 

artística.  

• Fer esment de la BECA SGAE en el seu CV o currículum artístic, i en les ocasions 

comunicatives que s’acordin amb la Fundació Taller de Músics i la Fundació SGAE.  

• Ser soci de la SGAE o inscriure’s com a soci una vegada atorgada la beca.  

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions comportarà la pèrdua de la BECA SGAE 

i, en conseqüència, la seva cancel·lació automàtica, independentment del moment del procés 

en què es trobi.  

ALTRES RESERVES 

La presentació d’una sol·licitud a aquesta convocatòria implica, per part de les persones 

candidates, l’acceptació de les bases aquí recollides, així com dels criteris i decisions que la 

Fundació Privada Taller de Músics pugui prendre davant de qualsevol dubte d’interpretació 

sobre aquestes bases i les condicions enunciades aquí. 

La Fundació Privada Taller de Músics es reserva el dret d’anul·lar la present convocatòria, o bé 

canviar-ne alguna de les seves condicions, si per causes alienes a la seva voluntat no es 

pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa.  

Igualment, la Fundació Privada Taller de Músics podrà declarar nul·les les sol·licituds que 

presentin irregularitats en les dades identificatives de les persones candidates. També es 

reserva el dret de declarar deserta la resolució en cas que cap de les persones candidates 

sigui elegible per a les BEQUES SGAE.  
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PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  

Les sol·licituds es poden presentar des del 13 de juny fins al 27 de juny a les 15h, a la 

secretaria d’un dels dos centres:  

• Taller de Músics Escola de Música  

Carrer Requesens 3-5 baixos, 08001 Barcelona 

• Escola Superior d’Estudis Musicals Taller de Músics  

Centre Cultural Can Fabra 

Carrer Segre, 24-32 (Plaça de Can Fabra), 3a pl, 08030 Barcelona 

El formulari d’inscripció es pot trobar al web de www.tallerdemusics.com i a les secretaries dels 

esmentats centres. El formulari s’ha de lliurar presencialment i ha d’anar acompanyat de la 

següent documentació: 

• Currículum Vitae 

• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport 

• Expedient acadèmic (candidats que no siguin estudiants del Taller de Músics) 

• Carta de motivació  


