
   
 

 

 
 
 

CONVOCATÒRIA PER A PERSONES GRANS DESOCUPADES 
 

 
La Societat General d’Autors i Editors (SGAE), a través del seu Departament de Socis i la 
Fundació SGAE, fan una convocatòria pública adreçada als seus socis i sòcies / autors i autores 
per a la concessió de contractacions a aquells autors que no tinguin la possibilitat d’accedir a 
una pensió contributiva de jubilació i puguin acreditar més de 14 anys cotitzats a la Seguretat 
Social. 
 
Aquestes ajudes tenen com a objectiu que autors/res als quals, per manca de treballs, 
actuacions, etc., els falten 12 mesos per accedir a la pensió contributiva de jubilació, puguin 
cotitzar a la Seguretat Social a través  d’un programa de representacions musicals, audiovisuals 
o teatrals en entitats socials, fins a aconseguir el mínim exigit per accedir a aquesta 
pensió. La concessió d’aquests ajuts vindrà condicionada per la capacitat pressupostària de la 
Fundació SGAE. 

 
 
No obstant això, no es rebutjaran les sol·licituds presentades per socis que no compleixin els 
requisits anteriors però que puguin acreditar, com a mínim, 10 anys de cotització a la 
Seguretat Social. La Fundació SGAE podrà estudiar i valorar aquestes sol·licituds, sempre que 
les condicions pressupostàries de l’entitat ho permetin i prioritzant, en aquests casos, els 
candidats als quals els faltin menys mesos per arribar al mínim de cotització estipulat per a la 
pensió contributiva de jubilació. 
 
BASES: 

I.- BENEFICIARIS/BENEFICIÀRIES 

Poden sol·licitar aquestes ajudes tots els socis i sòcies de la SGAE que siguin autors/res vius 
amb vot social a la SGAE i que reuneixin els requisits següents: 

- Socis/sòcies als quals els falti un any per assolir el període mínim exigit per accedir a la 
pensió de jubilació. 

- Socis/sòcies als quals els faltin 12 mesos per accedir a una pensió contributiva de jubilació, 
que hagin cotitzat al llarg de la seva vida laboral a Espanya i que hagin estat en actiu 
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almenys durant els darrers quinze anys, implicats en algun projecte autoral o artístic 
relacionat amb l’àmbit de gestió de la SGAE. Per acreditar aquest requisit cal l’informe de 
vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat  Social (es considerarà que el 
document és vàlid sempre que sigui emès dins l’any natural de la sol·licitud). 

- Que l’autor/a acrediti uns ingressos anuals iguals o inferiors al doble de l’IPREM 2015 
(6.390,13 €). 

- Que l’autor/a no percebi ajudes econòmiques d’emergència social (APS) durant el mateix 
any natural d’aquesta convocatòria (2015) o percebi l’ajuda a microemprenedors. 

- Que l’autor/a manifesti la intenció veraç  de dur a terme les activitats o actuacions que se 
li sol·licitin per acreditar el temps suficient per optar a la pensió contributiva. A aquest 
efecte, l’autor/a que resulti seleccionat haurà de subscriure un compromís escrit amb la 
Fundació SGAE pel qual se l’obligarà a dur a terme les activitats necessàries per assolir la 
cotització necessària que és objecte de l’ajuda. L’incompliment per part de l’autor/a 
d’aquest compromís serà causa automàtica de revocació de l’ajuda. 
 

II.- CONTINGUT 

L’ajuda consistirà en el següent: 

- S’efectuarà una alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat 
Social fins a complir un màxim de 12 mesos, segons cada cas. Es partirà de la situació de 
vida del soci/sòcia, sempre que no es trobi incapacitat per a la seva professió habitual. 

- S’integrarà el soci/sòcia en un programa de representacions musicals, audiovisuals o 
teatrals en entitats socials, a fi de contribuir a l’obtenció d’almenys el mínim exigit per 
accedir a la pensió contributiva de la Seguretat Social. 
 

III.- REQUISITS FORMALS DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

1. Cal indicar que la sol·licitud s’adreça a la: 
 

CONVOCATÒRIA PER A PERSONES GRANS DESOCUPADES 
 

2. La documentació s’ha de trametre per correu postal a la Societat General d’Autors i Editors. 
Departament de Socis - Àrea Social i Assistencial. Passeig de Colom, 6, 08002 Barcelona; a la 
Sociedad General de Autores y Editores. Departamento de Socios-Área Social y Asistencial. 
C/Fernando VI, 4. 28004 Madrid, o per correu electrònic a l’adreça 
programamayores@fundacionsgae.org.  
3. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà a les 24.00 hores del dia 11 de 
desembre de 2015, i la concessió de les ajudes es resoldrà el 21 de desembre de 2015. 

 
Cal presentar els documents següents: 

a. El formulari de sol·licitud emplenat. 
b. Fotocòpia del NIF o NIE. 
c. L’última declaració de la renda (any 2014) o certificat negatiu d’Hisenda (any 2014). 
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d. L’informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat  Social, amb almenys 14 
anys de cotització a la Seguretat Social a l’Estat espanyol (es considerarà que el document 
és vàlid sempre que s’hagi emès dins l’any natural de la sol·licitud). 

e. Acreditar que s’està donat d’alta o que es pot donar d’alta en el règim d’autònoms. 
f. El/la sol·licitant haurà de preparar un projecte artístic (representació musical, esquetx, 

monòleg, ball, cinefòrum, etc.) que pugui repetir tantes vegades com li sigui requerit i que 
pugui executar per si mateix/a. El/la sol·licitant també haurà de disposar dels materials, els 
instruments o l’attrezzo que necessiti per dur a terme aquest projecte. 
 

IV.- LÍMITS DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Aquesta convocatòria s’estipula com un dret social de l’autor/a que tingui almenys un vot 
social, una renda igual o inferior al doble de l’IPREM i 14 anys de cotització a la Seguretat  
Social, i que es comprometi a fer un mínim de 10 representacions a les entitats o centres 
socials que se l’indiquin. 
 
Les ajudes no tenen caràcter retroactiu, no podran repetir-se en anys consecutius i no són 
acumulables. En tot cas, la concessió i el manteniment de les ajudes estan condicionats a 
l’acceptació per part del beneficiari del pla d’actuacions/ocupació que li proposi la Fundació 
SGAE a través del Departament de Socis de la SGAE. 
 
V.- QUANTIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Es prioritzaran les sol·licituds que es trobin més pròximes a l’obtenció del mínim exigit per 
accedir a la pensió contributiva de jubilació. 
 
 
 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2015 
 


