
Amaya de Miguel Toral 

càrrec actual 

Directora General de l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música - 
INAEM. 

funcions 

La direcció de l’Instituto i del seu personal. 
L’execució dels plans generals d’actuació de l’Institut. 
La representació de l’organisme. 
L’elaboració de la memòria anual d’activitats de l’organisme i l’elevació al 
ministre de Cultura y Deporte de l’avantprojecte de pressupost de l’Instituto. 
La contractació en nom de l’organisme i la disposició de despeses fins al límit 
màxim establert per la legislació contractual, com també l’ordenament de 
pagaments. 
La concessió dels ajuts i subvencions que correspongui atorgar a l’Instituto. 

formació acadèmica 

Va fer estudis de música i de piano al Conservatorio de Bilbao i diversos cursos 
de gestió i de producció d’arts escèniques i musicals en la seva carrera 
professional. 

experiència professional 

Ha estat directora del Centro Dramático Nacional (CDN) i del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Bona part de la seva vida 
professional s’ha desenvolupat en l’àmbit de la gestió de les arts escèniques, a 
la qual es troba vinculada des dels anys 80, tant a l’INAEM com en 
col·laboració amb altres entitats públiques i privades. A l’Instituto va exercir 
diverses responsabilitats de gestió de programes escènics nacionals i 
internacionals. També ha col·laborat durant els últims anys amb el Teatro La 
Guindalera o l’entitat de gestió SGAE. Ha estat comissària de l’exposició 
dedicada l’autor teatral Jaime Salom i ha organitzat cursos de dansa amb Aída 
Gómez.  

Durant els últims anys ha estat responsable del Departament de Relacions 
Corporatives del grup PRISA i, més endavant, Directora de Gabinet del 
President i del Conseller Delegat en aquesta organització. Entre les seves 
responsabilitats s’hi comptava les relacions corporatives i la gestió i control 
pressupostaris de tots els actes públics del grup PRISA en els àmbits nacional i 
internacional. També ha treballat en el camp de la producció de televisió. 



Va ser també productora y directora gerent del departament de Teatre de 
“Madrid Capital Europea de la Cultura 1992”, portant la programació, la 
producció i la gestió pressupostària de les activitats teatrals que van produir-se 
durant la Capitalitat. 

D’altra banda, també va dirigir el desaparegut Festival Internacional de Teatro 
de Madrid i, encara anteriorment, directora de Producció i de Comunicació del 
desaparegut Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, amb seu a la 
Sala Olimpia de Madrid (una antiga unitat de producció de l’INAEM integrada 
avui al CDN). 

Va ser sòcia fundadora de l’Asociación Cultural Caballo de Bastos i 
coordinadora de la històrica Sala Cadarso de Madrid. Va ser també ajudant de 
producció del Teatro Estable Castellano (TEC), en el qual va col·laborar amb 
Francisco Nieva, Miguel Narros, William Layton i José Carlos Plaza, entre 
altres.  


