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CONVENI DE COLABORACIO
FUNDACIO SGAE - CONFEDERACIO SARDANISTA DE CATALUNYA
Barcelona, 11 de novembre de 2015

REUNITS

D'UNA PART, el Sr. Xose Luis Lorenzo Garcia Canido, major d'edat, amb DNI num.
36076264-M i domicili, a aquests efectes, al carrer Barbara de Braganza, 7 de Madrid
(28004) actuant en nom i representacio de I'entitat FUNDACIO SGAE amb CIF nurn.
G-81624736, en qualitat de Director General de la mateixa, segons es dedueix de
l'Escriptura de Nomenament, de data 28 de gener de 2013, davant el Notari de Madrid
D. Francisco Javier Moneder Sant Martin, sota el nurnero 230 d'ordre del seu protocol i
degudament inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura segons
Resolucio de 4 de febrer de 2013; i segons les facultats que Ii atorga I'art. 24 dels
Estatuts de Fundacio SGAE. D'ara endavant FUNDACIO SGAE.

I, DE L'ALTRA PART, EI Sr. Joaquim Rucabado i Aguilar, major d'edat, amb ONI
num. 46105789N, actuant, en la seva condicio de president de l'entitat,
CONFEDERACIO SARDANISTA DE CATALUNYA, amb suficients poders per
subscriure el present conveni segons resulta de I'acta de constitucio de l'associacio, de
data 12 d'abril de 2014, amb CIF num. G59930370 iamb domicili al carrer Montsec,
20, baixos (08030 Barcelona). D'ara endavant EL PROMOTOR.
Reconeixent-se totes dues parts la mes arnplia capacitat [undica, lliurement
espontaniament, en la representacio que ostenten cada una d'elles,

EXPOSEN
PRIMER.- Que FUNDACIO SGAE te per objecte el desenvolupament de les activitats
de formacio i promocio d'autors que I'article 155.1 del Reial decret legislatiu 1/1996, de
12 d'abril, pel qual s'aprova el Text retos de la Llei de propietat intel-lectual, imposa a
les entitats de gestio.
SEGON.- Que FUNDACIO SGAE te per objecte desenvolupar, amb caracter benefic i
sense anim de lucre, activitats socials, assistencials i promocionals a favor,
fonamentalment, dels autors d'obres musicals, drarnatiques i audiovisuals. Entre altres
finalitats, els seus Estatuts Ii atribueixen la facultat de prornocio i formacio dels autors, i
qualsevol altra forma d'ajuda a la creacio, edicio, produccio i prornocjo de les obres
dels autors.

TERCER.- Que EL PROMOTOR te per objecte, fonamentalment, agrupar, representar,
donar serveis i difondre la totalitat de I'activitat sardanista a la societat, defensant el
dret dels compositors, interprets musicals, ballarins i autors literaris.

•• •

fundaci6

CONFEDERACIO
SARDANISTA
DE CATALUNYA

ae

QUART.- Que, per donar compliment a la seva activitat de prornocio i difusio,
FUNDACIO SGAE te interes en col·laborar en el projecte que dura a terme El
PROMOTOR, i aquest te interes amb que FUNDACIO SGAE col·labori.
CINQUE.- Que dins del referit marc d'actuacio FUNDACIO SGAE i El PROMOTOR
s'han posat d'acord i subscriuen el present Conveni per regular els termes i condicions
de la referida collaboracio.
Per tot aixo, ambdues parts subscriuen el present conveni, d'acord amb les sequents,

ESTI PU lACIONS
PRIMERA.- Objecte del CONVENI
Per mifja del present Conveni, FUNDACIO SGAE acorda concedir al PROMOTOR la
quantitat de quatre mil euros (4.000 €.), IVA inclos, per recolzar el projecte de "La
Sardana de l'Any" que es dura a terme entre els mesos de gener i i maig del 2016
Aquesta quantitat sera destinada als sequents conceptes:
1- Millorar els honoraris dels musics que interpreten auto ria SGAE al concert final
(2.500 €) IVA inclos.
2- Ala coordinaci6 del projecte (1.000 €) IVA inclos.
3- Pels suports comunicatius dels concerts (500 €) IVA inclos.
S'acompanya com ANNEX 1 el programa detallat i com ANNEX 2 el pressupost de les
despeses i ingressos estimats. Tots dos ANNEXES formen, a tots els efectes, part
integrant i inseparable del present Conveni (d'ara endavant El PROJECTE)
L'inqres s'efectuara en el compte corrent que El PROMOTOR designi en la factura i
que estigui oberta al seu nom, previa presentacio a FUNDACIO SGAE de la
corresponent factura legal i de tota la docurnentacio requerida per FUNDACIO SGAE.

SEGONA.- Drets i Obligacions

del PROMOTOR

EI dret del PROMOTOR ho constitueix la percepcio de la quantitat
I'ESTIPULACIO PRIMERA en la forma i termini pactats en la mateixa.

establerta

_-=---=J==:tc:=::=-= =0
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Son obligacions del PROMOTOR:

1. El PROMOTOR esta obligat a destinar I'import integre de la collaboracio
la realitzaclo i execucio del PROJECTE.

en
_->

per a

2. EL PROMOTOR s'obliga a facilitar a FUNDACIO SGAE la relacio de qualsevol
empresa, persones 0 entitats que collaborin en el mateix projecte 0 ho
patrocinin, aixi com les quantitats que aporti cadascuna d'elles, i les condicions
o carreques que eventualment imposessin al mateix en virtut d'aixo, en un
termini de 30 dies a explicar des de la formalitzacio de les eventuals
col·laboracions.
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3. EL PROMOTOR esta obligat a fer publica t'aportacio que rep de FUNDACIO
SGAE mitjanc;:ant les sequents prestacions:
- inclusio del logotip de la FUNDACIO SGAE en tota la publicitat, programes,
pancartes, pasquins, fullets de carrer, cartells, invitacions, catalegs, programes
de rna i altres analeqs, aixi com en conferencies de premsa, anuncis en
premsa 0 enregistraments audiovisuals del PROJECTE i que hauran de
guardar la deguda proporcio i presencia amb l'aportacio realitzada per la
FUNDACIO SGAE.
En el cas que EL PROMOTOR haques realitzat alguna activitat de prornocio
del PROJECTE amb anterioritat a la signatura del present Conveni, EL
PROMOTOR quedara exempt de l'obliqacio d'incloure el logotip en aquestes
activitats promocionals anteriors a la signatura.
4.

EL PROMOTOR s'obliga a enviar a FUNDACIO SGAE, amb antelacio suficient
per a la seva revisio, tots els elements de cornunicacio descrits en la present
estipulacio amb la finalitat de que FUNDACIO SGAE presti el seu consentiment
previ a la publicacio dels mateixos i a la realitzacio de les activitats
promocionals del PROJECTE. EL PROMOTOR ha de remetre els materials
comunicatius a la Seu de la SGAE i la Fundacio SGAE a Catalunya, Passeig
de Colom, 6 (08002 Barcelona), al departament de Cornunicacio i Activitats.

5. EL PROMOTOR s'obliga a facilitar a FUNDACIO SGAE, en termini maxim
d'un mes a partir de la finalitzacio del PROJECTE, els documents justificatius
d'haver donat a la quantitat lIiurada la destinacio abans expressada, aixl com
del compliment de les obligacions assumides en virtut del present Conveni, i
t'execucio total 0 parcial, si escau, del PROJECTE al fet que aquest Conveni es
refereix. Aquests documents justificatius es corresponen amb la memoria del
PROJECTE realitzat, amb tots els materials promocionals i els elements de
cornunicacio creats expressament per al PROJECTE, amb especial atencio a
la presencia de la imatge de FUNDACIO SGAE, i finalment amb les factures
que justifiquin la destinacio de la quantitat concedida al PROMOTOR. EL
PROMOTOR ha de remetre els materials justificatius a la Seu de la SGAE i la
Fundacio SGAE a Catalunya, Passeig de Colom, 6 (08002 Barcelona), al
departament de Cornunicacio i Activitats.

TERCERA.- Drets i obligacions

de FUNDACION SGAE

::::::::::~::=-::--_:------i~I:::..'~'\--c:::=

FUNDACION SGAE tindra els sequents drets:
1. A la utilitzacio de la imatge del PROJECTE del PROMOTOR en la seva
estrateqia de cornunicacio corporativa.
2. A participar en la seva qualitat de COL·LABORADOR en tots els actes
protocol-tarts, oficials i rodes de premsa de presentacio del PROJECTE.
3. A incloure un article de premsa en el dossier general que es Iliuri als mitjans de
com un icacio.
FUNDACIO SGAE te les obligacions sequents:
1. L'entrega de la quantitat objecte de la collaboracio
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al PROMOTOR.
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2. L'entrega al PROMOTOR dels materials necessaris per tal que pugui complir
amb l'obligaci6 establerta en el nurn 3 del paraqraf segon de I'ESTIPULACIO
SEGONA.
QUARTA.- Causes de revocaci6

de la col-laboracio

1. EI present conveni de colIaboracio podra ser revocat per FUNDACIO SGAE,
automaticament, sense interpel-lacio judicial ni extrajudicial"
en els casos
sequents:
a. Si EL PROMOTOR desisteix de la realitzaci6 del PROJECTE, be per
declaracio seva en aquest sentit 0 be per l'existencia d'actes concloents
a partir dels quais s'infereixi aquest desistiment.
S'entendra que EL PROMOTOR ha desistit de l'execuci6 de I'esmentat
PROJECTE si, transcorreguts quinze dies a comptar des de la data
d'inici establerta en I'ESTIPULACIO
PRIMERA, no ha cornencat
I'activitat descrita.
b. Si per qualsevol causa, imputable 0 no al PROMOTOR, el PROJECTE
no es pot dur a terme, tant si s'ha cornencat a executar com si no.
c.

Per incompliment, per part del PROMOTOR, de qualsevol de les
obligacions envers FUNDACIO SGAE que es deriven d'aquest Conveni.

2.

En el suposit que l'execuci6 del PROJECTE descrit no s'hagi dut a terme per
qualsevol de les causes previstes en el nurnero 1 de la present estipulaci6, EL
PROMOTOR estara obligat a retornar a FUNDACIO SGAE de manera
immediata I'import de les quantitats que hagi perce but fins al moment.

3.

En el cas que, una vegada cornencada, se suspenques l'execuci6 del
PROJECTE per causa no imputable al PROMOTOR, aquest vindra obligat a
retornar a FUNDACIO SGAE totes les quantitats lIiurades per la mateixa al
PROMOTOR,
excepte aquelles que aquest justifiqui, a satisfacci6 de
FUNDACIO SGAE, haver invertit en despeses necessaries i que tinguin el
caracter d'irrecuperables i no compensables amb beneficis obtinguts per la
realitzaci6 del PROJECTE.

4.

Per a la resoluci6 del present Conveni per qualsevol de les causes previstes en
el mateix, bastara la comunicaci6 que FUNDACIO SGAE dirigeixi al
PROMOTOR en aquest sentit mitjancant carta certificada amb justificant de
recepci6 al domicili que figura en el present Conveni 0 mi jancant carta
certificada a l'ultim domicili que haques comunicat de for .a fefaent EL
PROMOTOR a FUNDACIO SGAE.
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Responsabilitats

FUNDACION SGAE no adquireix, en virtut d'aquest conveni, cap responsabilitat
directa ni subsidiaria en relacio amb el desenvolupament del PROJECTE, ni davant
l'Adrninistracio publica en general, els participants, les persones 0 les empreses
publiques 0 privades amb qui EL PROMOTOR hagi de contractar per a la prestacio de
determinats serveis del PROJECTE 0 la sollicitud de permisos, llicencies i
autoritzacions. Totes les obligacions de caracter fiscal, laboral, civil i administratiu
derivades del projecte son de responsabilitat exclusiva del PROMOTOR.
Especialment, EL PROMOTOR ha de sollicitar i obtenir totes les autoritzacions
necessaries per a la utilitzacio de les obres i altres objectes de proteccio en materia de
propietat intel·lectual.

eximeix, expressa i formalment, a FUNDACIO SGAE de qualsevol
responsabilitat derivada de qualsevol transqressio de la leqislacio vigent en que
poques incorrer EL PROMOTOR respecte de la realitzacio i desenvolupament del
EL PROMOTOR

PROJECTE.

SISENA.- Drets d' Autor
EL PROMOTOR s'obliga i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual
que es puguin generar per la realitzacio del PROJECTE, no atemptant contra la

normal explotacio dels mateixos i sense causar perjudicis injustificats als interessos de
I'autor legitim de les obres que formin part del PROJECTE.
EL PROMOTOR garanteix estar al corrent de paqarnent amb la Societat General
d'Autors i Editors, no existint cap quantitat pendent d'abonar amb I'esmentada Societat
de gestio de drets.

En tot cas, EL PROMOTOR, autoritza a FUNDACIO SGAE que aquesta retingui de
I'import de la present collaboracio la quantitat que EL PROMOTOR poques deure a la
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS per drets d'autor i al fet que aboni, fins
a I'import del mateix, el referit deute.
SETENA.- Corniasio de Seguiment

Per tal d'efectuar el seguiment d'aquest conveni, EL PROMOTOR designa al Sr.
Joaquim Rucabado i Aguilar i FUNDACIO SGAE designa al Sr. Xose Luis Lorenzo
Garcia Canido, 0 les persones en els qui aquests deleguin.
VUITENA.- Deure confidencialitat

i proteccio de dades per-s .

Totes les dades personals que les parts subministrin en la gestio del projecte tenen
caracter confidencial i no podran ser revelats a tercers ni utilitzats per a finalitats
diferents als establerts, excepte les excepcions establertes per la leqislacio vigent.
Les parts signataries del present Conveni es comprometen especialment a complir la
normativa vigent en materia de proteccio de dades de caracter personal que a
cadascuna Ii correspongui.
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NOVENA.- Resoluci6 de Conflictes
Para qualsevol conflicte que poques derivar-se de l'execuci6 del present Conveni, les
parts se sotmeten a la jurisdicci6 dels Tribunals de Barcelona Ciutat amb renuncia
expressa a qualsevol altre fur que poques correspondre'ls.

Llegit i trobat conforme per ambdues parteixes el present document, que s'esten per
triplicat exemplar, ho signen els intervinents en el lIoc i data indicats.

ELPROMOTOR

~JO

/~C'

Sr..Joafl-Rucabado i Aguilar

Sr. Xose Luis Lorenzo Garcia Canido

~~e11l1 r.'~
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ANNEX 1
LA SARDANA DE L' ANY
EL CONCURS
La Sardana de l'Any es un concurs perque el public esculli la sardana rnes popular
d'entre les estrenades aquest any.
Cada any s'estrenen rnes de 200 sardanes. Un comite nomenat per la mateixa
confederaci6, i format per 3 compositors, selecciona d'entre totes les estrenes, les
sardanes que participessin en cada edici6. Majoritariarnent, aquestes obres es graven
en un estudi per ser retransmeses en la radio.
La difusi6 de la Sardana de l'Any va a carrec de rnes de trenta emissores de radio.
Totes elles emeten setmanalment les eliminatories que prepara I'equip tecnic de la
Confederaci6 *Sardanista. Eis orders d'aquestes emissores paden votar per telefon.
Alhora, les elirninatories s'emeten a traves del web Isda.cat, on el public pot votar
telernaticament.
EI concurs es divideix en dos fases:
-Semifinals.
Les sardanes seleccionades per cornite competeixen entre elles en 9 semifinals. (Una
semifinal cada setmana). Les 9 guanyadores de cadascuna d'aquestes semifinals i la
no guanyadora pen) amb el major percentatge de vats passen a la Final.
- La Final.
La final se celebra en directe amb un concert obert al public.
En aquest concert s'interpreten en directe les 10 sardanes finalistes perque el public
assistent atorgui, amb el seu vat el premi popular La Sardana de l'Any, i el seu
accessit.
Aquest concert s'emet en directe a traves de Catalunya Musica, i en diferit a traves de
les emissores que collaboren amb el concurs.
EI concert final es itinerant, cada any se celebra en una ciutat diferent.
Aquest any la final de la Sardana de 1'*Any se celebrara el dia 16 de maig en el palau
de Congressos d'Andorra la *Vella, amb la participaci6 de la *cobla *Jovenivola de
Sabadell. En la segona part del concert s'estrenara una obra per *cobla d'Esteve
Molero.
EL CD
EI concert final es gravat per un equip professional d'edici6 audiovisual per editar un
CD.
Aquest CD es difon per tot el territori, i es distribueix a traves d'iTunes i tendes
especialitzades.
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ANNEX 2
PRESSUPOST
Import

Despeses
Interprets,

professionals

Subtotal

5.400 €
3.000 €
3.000 €
300€
510 €
700€
12.910 €

Subtotal

460€
2.100 c
2.560 €

Cobles, concert final
Coral concert final
Cobles gravaci6 elirninatories
Actor - narrador
Presentadors
Percussi6
Tecnics
Equip il·luminaci6
Gravaci6 en directe
Difusi6 i comunicaci6

300€
200€

Programes de rna
Web -Isda.cat

1
J

,
"

Subtotal

500€

Subtotal

2.400 €
5.000 c
7.400 €

Edici6
Edici6 CD
Trofeus
Despeses de personal

2.200 €

Administratius
Subtotal
TOTAL DESPESES

Import

Ingressos
~

2.200 €
25.570 €

5.000 €
3.000 €
6.500 c

Subvencions publiques
Fans prapis
Venda entrades

t ---_

4.000 €
18

Col·laboraci6 Fundaci6 SGAE
TOTAL INGRESSOS

c
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