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BASES  
 
de la convocatòria de beques i ajuts de la Fundació ESADE per 
als programes de grau i els màsters universitaris MSc i MUA  
 
Curs 2020-2021 
 
 
 
La Fundació ESADE, d’acord amb la seva missió, vol atraure estudiants amb talent i oferir 
oportunitats a alumnes motivats per estudiar a ESADE i amb una trajectòria acadèmica 
destacada que no disposin de prou recursos econòmics. A aquest efecte, la Fundació ESADE 
concedeix beques o ajuts per al finançament dels estudis reglats del Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA, del Grau en Dret, del Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret, del Doble 
Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order, del Bachelor in Global 
Governance, Economics & Legal Order, dels MSc Programmes in Management i del Màster 
Universitari en Advocacia, i per fer-ho destina recursos propis i fons procedents de 
donacions. 
 
 
1a. CONVOCATÒRIA 2020-2021: ESTUDIS REGLATS DE GRAU, MSc i MUA 
 

1. La Fundació ESADE convoca beques o ajuts per cursar, durant l’any acadèmic 2020-
2021, els estudis reglats d’acord amb la legislació universitària espanyola 
corresponents als programes següents, impartits als centres ESADE-Escola Superior 
d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE Business School) i ESADE-Facultat de 
Dret (ESADE Law School), ambdós integrats dins la Universitat Ramon Llull: 

 
• Grau en Direcció d’Empreses-BBA 
• Grau en Dret 
• Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret 
• Doble Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order  
• Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order  
• MSc Programmes in Management 
• Màster Universitari en Advocacia 

 
2. El termini de sol·licitud de les beques a què es refereix aquesta convocatòria s’inicia 

la data en què es publica al Butlletí Oficial de l’Estat i finalitza en la data indicada a 
l’annex específic que s’adjunta a aquestes bases per a cada una de les modalitats. 
 

3. Les beques o els ajuts corresponents a programes d’estudis no reglats es regeixen 
d’acord amb el que disposa la base 13a. 
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2a. CONVOCATÒRIA: MODALITATS DE BEQUES I AJUTS 
 
Es convoquen beques o ajuts en les modalitats següents: 
 

1. Beca ESADE Talent Scholarship (*) 
 

a. S’atorga per a l’estudi de qualsevol dels programes d’estudis reglats a què fa 
referència la base 1a. 

b. Quantia: del 25 a 100 % dels drets d’ensenyament (el Màster Universitari en 
Advocacia, fins al 50 %). 

c. La beca per al Grau en Direcció d’Empreses-BBA, un cop atorgada, s’estén al 
finançament de tots els cursos d’aquest programa de grau i també inclou, 
sense necessitat d’una nova concessió, el finançament, en el percentatge que 
s’hagi assignat, d’un màster universitari vinculat a aquest grau que pertanyi al 
conjunt dels MSc Programmes in Management. En tot cas, per fer efectiva 
aquesta continuïtat, el becari ha de reiterar formalment la presentació de la 
sol·licitud de beca cada any (fins i tot abans d’iniciar el màster universitari), 
només a l’efecte que el Comitè de Beques pugui comprovar que subsisteixen 
els criteris de necessitat i excel·lència requerits, i també ha de signar el 
document de compromís que exigeix la Fundació ESADE. Si no ho fa, 
s’entendrà que renuncia a la beca des d’aquell moment. 

d. S’atorga per necessitat econòmica i per trajectòria acadèmica. 
e. El caràcter genèric de la convocatòria, que s’adreça a les persones que 

compleixen les condicions legals exigides i, per tant, no distingeix entre els qui 
es proposen cursar el programa i els qui ja ho estan fent, permet que sol·licitin 
la beca els alumnes actuals d’algun programa als quals els hagi sobrevingut 
una necessitat econòmica. 

f. La beca s’extingeix per renúncia de l’interessat; per incompliment de les 
obligacions, de les condicions o dels requisits; per uns resultats acadèmics 
insuficients, o bé per la desaparició del grau de necessitat econòmica exigit. 
Per fer aquest control de subsistència de la beca, cada any, al final del curs, se 
n’analitzen les condicions. 

g. El becari té l’opció de sol·licitar l’extensió de la beca a una dotació econòmica a 
fi de compensar les despeses de transport i allotjament per a la realització de 
l’intercanvi internacional (de 2.000 a 3.000 €) (ampliació denominada ESADE 
Exchange Scholarship), en cas d’estar matriculat al Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA, al Grau en Dret, al Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret 
i al Doble Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order, i/o les 
pràctiques del Servei Universitari per al Desenvolupament (de 1.000 a 2.500 
€) (ampliació denominada ESADE SUD Scholarship), en cas d’estar matriculat 
en qualsevol dels programes a què es refereix aquesta modalitat, llevat del 
Màster Universitari en Advocacia. S’adjunten com a addenda al model de 
sol·licitud corresponent a aquesta beca els models de sol·licitud de les seves 
ampliacions a les dotacions a què es refereix aquest apartat. 



 

3 

 

 
 

 
 

h. Per tal que els candidats que ho necessitin puguin obtenir amb l’antelació 
suficient els recursos per finançar el viatge i l’allotjament propis de l’extensió 
de beca denominada ESADE SUD Scholarship, s’indiquen a la convocatòria 
unes dates anticipades per a la seva sol·licitud i resolució. Per fer possible 
aquesta resolució anticipada, cal que el candidat aporti al Comitè de Beques la  
documentació exigida per a la beca ESADE Talent Scholarship, si no ho ha fet 
anteriorment. En cas que aquesta documentació (o una altra d’equivalent que  
la pugui substituir) ja estigui a mans de la Fundació ESADE perquè el candidat 
l’hagi aportat amb altres finalitats, només caldrà que ho faci constar així a la 
sol·licitud. 

i. D’acord amb el que s’estableix al punt c d’aquest apartat, els candidats a la 
beca ESADE Talent Scholarship per aplicar-la als MSc Programmes in 
Management que no s’hagin beneficiat prèviament de la beca per al programa 
BBA queden exclosos d’aquesta present convocatòria i n’hauran de presentar 
la sol·licitud en la forma i en el temps que estableixi la convocatòria específica 
que la Fundació ESADE faci per als programes indicats, conjuntament amb els 
candidats a la mateixa beca per als programes MBA. Això respon a 
l’especificitat que suposa la presència notable de candidats internacionals en 
aquests programes, cosa que exigeix que l’assignació de beques s’hagi de fer 
en funció d’unes submodalitats vinculades preferentment al país de 
procedència, a fi de respectar adequadament les exigències de concurrència 
competitiva i avaluació del mèrit i de la capacitat. 

 
2. Beca ESADE Lodging Grant (**) 
 

a. S’atorga per a la realització dels programes de Grau en Direcció d’Empreses-
BBA, Grau en Dret, Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret, Doble Grau en 
Dret, Global Governance, Economics & Legal Order, Bachelor in Global 
Governance, Economics & Legal Order i MRes in Management Sciences. 

b. Quantia: l’import de cada beca d’aquest tipus cobreix entre el 50 i el 100 % 
d’una plaça a la Residència Universitària Sarrià o a la Residència Universitària 
Roberto de Nobili, com a dotació econòmica que té per objecte compensar les 
despeses d’allotjament.  

c. S’atorga per necessitat econòmica i per trajectòria acadèmica. 
d. La beca s’extingeix per renúncia de l’interessat; per incompliment de les 

obligacions, de les condicions o dels requisits; per uns resultats acadèmics 
insuficients, o bé per la desaparició del grau de necessitat econòmica exigit. 
Per fer aquest control de subsistència de la beca, les seves condicions es 
revisen cada any, al final del curs. 
 

3. Beca ESADE Living Grant (**) 
 

e. S’atorga per a la realització dels programes de Grau en Direcció d’Empreses-
BBA, Grau en Dret, Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret, Doble Grau en 
Dret, Global Governance, Economics & Legal Order, Bachelor in Global 
Governance, Economics & Legal Order i MRes in Management Sciences. 
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f. Quantia: l’import de cada beca és d’un màxim de 450 €/mes per un període de 
10 mesos. Aquest ajut té per objecte cobrir les despeses generals i de 
transport –diferents de matrícula i honoraris–, derivades d’estudiar a Esade.  

g. S’atorga per necessitat econòmica i per trajectòria acadèmica. 
h. La beca s’extingeix per renúncia de l’interessat; per incompliment de les 

obligacions, de les condicions o dels requisits; per uns resultats acadèmics 
insuficients, o bé per la desaparició del grau de necessitat econòmica exigit. 
Per fer aquest control de subsistència de la beca, les seves condicions es 
revisen cada any, al final del curs. 
 

 
3a. ANNEXOS DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 
S’adjunten a aquestes bases els annexos corresponents a cada una de les modalitats que es 
detallen més amunt, en què s’indiquen amb precisió el contingut, el procediment i les 
exigències específiques de cadascuna. 
 
 
4a. DESTINATARIS: COL·LECTIVITAT GENÈRICA DE PERSONES 
 

1. La convocatòria s’adreça a una col·lectivitat genèrica de persones, espanyoles o 
estrangeres, sense cap limitació, que compleixin els requisits establerts per la 
legislació espanyola per accedir als estudis reglats del programa pel qual optin. 

 
2. Per la seva pròpia naturalesa, s’entendrà rebutjava la beca o l’ajut si el candidat 

desisteix o no supera les proves d’admissió establertes per al programa elegit. 
 
5a. CARÀCTER COMPETITIU 
 
Les adjudicacions de totes les beques o els ajuts que la Fundació ESADE concedeix es duen a 
terme en règim de concurrència competitiva. Amb aquesta finalitat, se n’estableix un nombre 
màxim o bé una suma màxima de recursos econòmics disponibles per a cadascun dels 
programes, i el Comitè d’Atracció de Talent, en fer-ne la selecció i l’adjudicació, s’ajusta als 
criteris de necessitat econòmica i mèrit acadèmic exigits per a cada modalitat. 
 
6a. REQUISITS 
 
Els candidats a obtenir les beques o els ajuts de la Fundació ESADE han d’acreditar, d’acord 
amb la normativa específica de cadascuna de les modalitats i aportant la documentació que 
se n’exigeix, totes o algunes de les circumstàncies següents: 
 

a. La situació de necessitat econòmica i el grau de dificultat de l’economia familiar 
per finançar la matrícula del programa triat. Si no es tracta d’una situació 
excepcional, no es concediran beques a rendes familiars superiors als 95.000 € 
bruts/any, considerant una família de quatre persones. 

b. La trajectòria acadèmica i/o els resultats obtinguts. 
c. Haver presentat formalment la sol·licitud corresponent en el termini establert. 
d. Haver aportat, juntament amb la sol·licitud, tota la documentació exigida, sense 

la qual no s’admetrà la petició a tramitació.  
e. Fer una entrevista personal abans de la resolució. 
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7a. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
L’annex corresponent a cadascuna de les modalitats especifica, segons les necessitats, la 
documentació principal i complementària que s’ha d’aportar, les persones a qui s’ha de 
presentar, els terminis de presentació i les dates en què el Comitè d’Atracció de Talent 
dictarà la resolució corresponent. 
 
8a. EL COMITÈ D’ATRACCIÓ DE TALENT: COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT 
 

1. El Comitè d’Atracció de Talent estarà format pels membres següents: 
a. Director/a economicofinancera, que actuarà com a president/a del Comitè 
b. Director/a d’Identitat i Missió 
c. Director/a d’Engagement & Donors Relations 
d. Director/a de la Unitat d’Admissions de la Business School i la Law School 
e. Director/a de Comunicació i Relacions Institucionals 
f. Dos/dues professors/es, designats pel/per la director/a general 
g. Un/a representant de la Business School delegat pel Degà de la Business 

School 
h. Un/a representant de la Law School delegat pel Degà de la Law School 
i. Finance Manager, que actua com a secretari/a 

 
2. El Comitè d’Atracció de Talent es reunirà tantes vegades com calgui per decidir la 

concessió de les beques i els seus incidents, ajustant la freqüència a les necessitats 
que resultin del nombre de sol·licituds presentades per a cada modalitat i a les 
exigències de respondre-hi en el temps adequat. 

 
3. Sempre que es consideri convenient, el Comitè d’Atracció de Talent pot acordar la 

creació de comissions delegades, integrades per membres d’aquest, que es reuniran 
per adoptar les decisions corresponents a determinats programes, exercint-ne totes 
o una part de les facultats que el Comitè té atribuïdes.  
 

4. Per consolidar el seu dret, el candidat seleccionat ha d’obtenir l’admissió a un dels 
programes objecte de la convocatòria per tal de complir l’exigència legal de percebre  
la beca per cursar uns estudis reglats. En tot cas, el Comitè d’Atracció de Talent 
sol·licitarà de la universitat la confirmació de l’admissió del candidat al programa que 
hagi elegit. Les sol·licituds que hagin estat rebutjades per la universitat respecte al 
programa seleccionat no es tindran en consideració en el procés de concessió de les 
beques i, en aquest cas, es considerarà que el becari ha perdut el seu dret. 
 

5. El Comitè d’Atracció de Talent pot declarar deserta aquesta convocatòria, per a totes 
o per a algunes de les modalitats que s’hi ofereixen, si així ho determina. 
 

6. En cas que es produeixin renúncies o decaïments, el Comitè oferirà les beques o els 
ajuts alliberats als candidats de reserva, si n’hi ha, d’acord amb l’ordre que 
s’estableixi en cada cas. 
 

7. Acabat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a cada 
modalitat de beques, un cop el Comitè hagi resolt es publicarà la relació final de 
becaris a l’apartat corresponent a beques de la web de la Fundació ESADE. 
 

8. La relació de candidats que aprovi el Comitè serà definitiva i inapel·lable. La Fundació 
ESADE no facilitarà cap informació sobre les sol·licituds desestimades. 
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9a. INCOMPATIBILITATS 
 
La quantitat econòmica total percebuda per un/a alumne/a d’Esade en concepte de beques, 
ajuts i matrícules d’honor durant un curs (excloent possibles Esade Lodging Grants, Esade 
Living Grants i dotacions econòmiques per tal de compensar despeses de transport i 
d’allotjament per a la realització de l’intercanvi internacional i/o pràctiques de Servei 
Universitari per al Desenvolupament), no pot superar el 85 % de l’import dels drets 
d’ensenyament d’aquest curs per a les rendes familiars situades entre els 75.000 i els 
95.000 euros. La concessió d’una Esade Talent Scholarship no és compatible amb la 
concessió del descompte d’un ajut familiar a algun germà. 
 
10a. GESTIÓ DE LA BECA O L’AJUT 
 
El candidat o el perceptor es compromet a complir les obligacions següents: 
 

a. A requeriment de la Fundació ESADE, el candidat ha d’acreditar, amb documents 
originals o compulsats, la informació que hagi enviat durant el procés de selecció en 
forma de fotocòpies o de fitxers electrònics. Així mateix, la Fundació ESADE pot 
sol·licitar-li que certifiqui qualsevol dada que citi al seu currículum. 
 

b. En cas que la Fundació ESADE organitzi un acte de lliurament de beques i/o ajuts, els 
interessats rebran personalment la beca o l’ajut el dia i al lloc que s’indiqui 
oportunament. Si, per causa justificada, no poden rebre-la personalment, han 
d’informar-ho a la Fundació. 

 
c. Completar els estudis previstos, d’acord amb la sol·licitud presentada. Els candidats 

que obtinguin una beca o un ajut tenen l’obligació de començar el programa d’estudis 
a la convocatòria de setembre-octubre del curs 2020-2021 i de finalitzar-lo dins el 
termini estimat al pla d’estudis. 
 

d. A tots els pagaments que la Fundació ESADE efectuï s’aplicarà la retenció de l’IRPF 
que correspongui. 
 

e. El candidat seleccionat ha de comunicar immediatament a la Fundació ESADE 
qualsevol canvi d’adreça del seu domicili. També l’ha d’informar de qualsevol canvi 
d’adreça postal o de correu electrònic mentre gaudeixi de la prestació. 
 

f. En cas que la persona seleccionada no compleixi aquests compromisos –o qualsevol 
altre inclòs en les condicions de cada modalitat–, la Fundació ESADE es reserva el 
dret de procedir com consideri convenient, i fins i tot de demanar la devolució de les 
quantitats rebudes o compensades.  

 
11a. PROTECCIÓ DE DADES I DEL DRET A LA INTIMITAT 
 
 
1.      A l’efecte d’allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), es considera que el candidat 
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rep la informació pertinent sobre els següents aspectes, i que, amb la presentació de la seva 
sol·licitud, expressa el seu consentiment per tal que: 
 
a. Totes les dades personals recopilades a la sol·licitud de la beca o de l’ajut i a la 
documentació que s’adjunti a la sol·licitud, les imatges fetes durant l’acte de lliurament o 
similars, la informació de seguiment, les dades introduïdes en el qüestionari que es 
proporciona en finalitzar els estudis i els resultats de l’avaluació s’incorporin a un fitxer 
titularitat de la Fundació Esade, amb domicili social a l’avinguda de Pedralbes, 60-62, 
Barcelona 08034. 
 
b. Els responsables dels fitxers incorporin exclusivament aquelles dades que, havent estat 
remeses voluntàriament pel seu titular, considerin necessàries per al procés de selecció. 
 
c. Aquesta informació sigui tractada per a les finalitats següents: 
 

• Per analitzar l’adequació del candidat i seguir un procés de selecció per a la possible 
concessió de la beca o ajuda. 

 
• Per garantir que el candidat compleix els requisits al llarg de tot el període de durada 

de la beca o ajuda. 
 

• Per procedir als pagaments corresponents en cas que se li concedeixi la prestació. 
 

• Per tal que el seu nom i imatge es publiquin a la pàgina web i a la resta de mitjans 
de difusió que utilitzen la Fundació Esade i el donant o el promotor de la beca, i, per 
tot allò que faci falta, autoritza la cessió de les seves dades amb aquesta finalitat. 

 
2.      Les dades es comunicaran al donant o promotor de la beca i a les administracions 
públiques competents en matèria fiscal.  
 
3.      El titular de les dades podrà exercitar gratuïtament els drets d’accés, de rectificació, de 
supressió, de limitació del tractament o d’oposició, així com tots els drets que li reconegui la 
legislació vigent en relació amb les seves dades personals que constin en el fitxer, en els 
termes que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i altres normes que la desenvolupen. 
Per fer-ho, haurà d’adreçar-se per escrit al responsable de l’arxiu (Fundació Esade, avinguda 
de Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034), indicar a l’assumpte “Protecció de dades personals” i 
adjuntar-hi una còpia del seu DNI o passaport, o enviar un correu a lopd@esade.edu amb la 
mateixa informació. La documentació que els becaris lliurin a la Fundació Esade s’arxivarà 
amb caràcter confidencial. 
 
 
12a. TRACTAMENT TRIBUTARI: MODALITATS (*) I (**) 
 
(*) Les modalitats que s’enumeren a la base 2a i que s’assenyalen amb un asterisc (*) 
compleixen les condicions que estableixen l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, 
de l’Impost sobre la renda de les persones físiques; l’article 2 del Reial decret 439/2007, de 
30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques, i l’article 14.1.a del text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents 
(Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març), reformat per la Llei 26/2014, de 27 de 

about:blank
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novembre, per beneficiar-se de l’exempció de beques a l’estudi concedides per entitats sense 
finalitats lucratives a les quals és aplicable el règim especial regulat al títol II de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre. 
 
(**)La modalitat esmentada a la 2a base i marcada amb dos asteriscs (**) s’ajusta a les 
condicions establertes a l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, i a les de l’article 2 de Reial decret 439/2007, de 30 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per 
gaudir de l’exempció de beques a l’estudi concedides per entitats sense fins lucratius a les 
quals és aplicable el règim especial regulat al títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 
Això no obstant, l’import exempt de la dotació econòmica a què es refereix la modalitat i que 
té per objecte compensar les despeses d’allotjament assolirà, com a màxim, la quantitat de 
15.000 € anuals. Si no cobreix allotjament, el màxim exempt és de 6.000,00 € anuals.  
 
 
13a. AJUTS I BEQUES EN PROGRAMES D’ESTUDIS NO REGLATS SEGONS LA 

LEGISLACIÓ UNIVERSITÀRIA ESPANYOLA 
 
Aquestes bases no són aplicables als ajuts o a les beques que la Fundació ESADE atorga per 
realitzar programes corresponents a estudis no reglats segons la legislació universitària 
espanyola i que, per tant, no donen accés a titulacions oficiales, els quals es regiran per les 
regles específiques que es puguin establir sobre el règim d’aquests programes.  
 
 
ANNEXOS 
 
S’adjunten com a annexos a aquestes bases els models de sol·licituds i els quadres 
corresponents a cada una de les modalitats de beca, amb les indicacions complementàries de 
caràcter específic relatives a cadascuna d’elles. 
 
 
Barcelona, gener de 2020 
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Annexe 1 
 
 

Programa de Beques i Ajuts de la Fundació ESADE 

ESADE Talent Scholarships 

Curs 2020-2021 

 
 
1. OBJECTIU 

 

La Fundació ESADE, d’acord amb la seva missió, vol atraure estudiants amb talent i donar oportunitats 

a aquells alumnes motivats per estudiar a ESADE, i amb una trajectòria acadèmica destacada, que no 

disposin de prou recursos econòmics. Amb aquesta finalitat, i segons es determina a les bases de la 

convocatòria de beques i ajuts del curs 2020-2021, concedeix ESADE Talent Scholarships per 

finançar els estudis del Grau en Direcció d’Empreses-BBA, el Grau en Dret, el Doble Grau en Direcció 

d’Empreses i Dret, el Doble Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order, el Bachelor in 

Global Governance, Economics & Legal Order, els MSc Programmes in Management i el Màster 

Universitari en Advocacia, destinant recursos propis i fons procedents de donacions. 
 

 

2. PROGRAMES ALS QUALS S’APLIQUEN 

 

• Grau en Direcció d’Empreses-BBA 

• Grau en Dret 

• Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret 

• Doble Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order  

• Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order 

• MSc Programmes in Management (per a estudiants amb beca atorgada per al Grau) 

• Màster Universitari en Advocacia 

 

 

3. REQUISITS GENERALS 

 

Els candidats a obtenir aquesta beca de la Fundació ESADE han de: 

 

• Acreditar la situació de necessitat econòmica i el grau de dificultat de l’economia familiar per 

finançar la matrícula dels programes esmentats. No es concediran beques a rendes familiars 

superiors als 95.000 € bruts a l’any, considerant una família de 4 persones. 

• Acreditar la trajectòria acadèmica. 

• Presentar la sol·licitud de beca dins el termini corresponent. És imprescindible aportar tota la 

documentació sol·licitada per tal que s’admeti a tramitació. 

• Fer una entrevista personal prèvia a la resolució de la beca. 

 

El caràcter genèric de la convocatòria, que s’adreça a les persones que compleixin les condicions legals 

exigides i, per tant, no distingeix entre les que es proposen cursar els programes i les que ja ho estan 

fent, permet que sol·licitin la beca també els qui ja són alumnes d’algun dels programes esmentats si 

els ha sobrevingut una necessitat econòmica. 



  
 

 
2 

 

 

 

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR 

 

1. Imprès de sol·licitud de beca, convenientment emplenat.  

 

2. L’imprès adjunt, relatiu a la declaració de béns de la unitat familiar, convenientment emplenat, 

amb la còpia de la declaració de l’impost sobre el patrimoni, si escau. 

 

3. Còpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2019, de 

tots els membres de la unitat familiar. En cas d’entregar la sol·licitud de beca abans de tramitar la 

del 2019, és necessari entregar primer la del 2018 i, posteriorment, és imprescindible entregar la 

del 2019. 

 

4. Els treballadors per compte d’altri, a més de la declaració de la renda, han de presentar el 

certificat d’havers de l’empresa on treballen, corresponent a l’any en curs.  

 

5. En cas de separació o divorci, una còpia signada del conveni regulador.  

 

6. Per als alumnes que hagin de començar el primer curs, una còpia d’un rebut de pagament de 

l’escola o l’institut de batxillerat i, en cas que l’hagin cursat amb una beca, el justificant 

d’aquesta, emès pel centre que l’hagi concedida. 

 

El Comitè d’Assignació de Beques, a fi d’adjudicar les beques de la forma més justa, podrà fer servir 

tota la documentació del candidat de què ESADE disposi. També podrà demanar tota la informació que 

consideri oportuna per valorar les circumstàncies del cas amb vista a l’adjudicació de la i l’avaluació del 

manteniment d’aquestes circumstàncies al llarg del període de concessió. 

 

 

5. IMPORT DE LA BECA 

 

La Direcció General, amb l’assistència dels seus òrgans executius, determinarà l’import total dels 

recursos i de les donacions destinats a les beques d’aquesta modalitat cada any acadèmic. 

 

El Comitè d’Assignació de Beques establirà la quantia de cada una de les beques, que podrà cobrir des 

del 25% fins a un màxim del 100% de l’import dels drets d’ensenyament del curs (en el cas del MUA 

serà del 50%). 

 

El becari tindrà l’opció de sol·licitar l’extensió de la beca amb una dotació econòmica per compensar les 

despeses de transport i allotjament per a la realització d’un intercanvi internacional (de 2.000 a 

3.000 €) i/o les pràctiques del Servei Universitari per al Desenvolupament (SUD) (de 1.000 a 

2.500 €). Com a addenda 1 i 2 d’aquest document, s’inclouen els formularis de sol·licitud d’aquestes 

extensions, que s’hauran de presentar, si escau, en les dates que s’hi indiquen. 

 

La quantitat econòmica total percebuda per un/a alumne/a d’Esade en concepte de beques, ajuts i 

matrícules d’honor durant un curs (excloent possibles Esade Lodging Grants, Esade Living Grants i 

dotacions econòmiques per tal de compensar despeses de transport i d’allotjament per a la realització de 

l’intercanvi internacional i/o pràctiques de Servei Universitari per al Desenvolupament), no pot superar el 

85 % de l’import dels drets d’ensenyament d’aquest curs per a les rendes familiars situades entre els 

75.000 i els 95.000 euros. La concessió d’una Esade Talent Scholarship no és compatible amb la 

concessió del descompte d’un ajut familiar a algun germà. 
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6. TERMINIS DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ 

 

 

 

Data límit de la  
sol·licitud (*) 

Resolució 

1a. convocatòria  

23 de gener de 2020 5 de febrer de 2020 1r. curs de tots els graus + MUA externs 
+ ESADE SUD Scholarships de tots els graus 

2a. convocatòria  

10 de febrer de 2020 24 de febrer de 2020 1r. curs de tots els graus + MUA externs 
+ ESADE SUD Scholarships dels MSc's 

3a. convocatòria  
4 de març de 2020 17 de març de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

4a. convocatòria  
25 de març de 2020 15 d’abril de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

5a. convocatòria  
3 d’abril de 2020 23 d’abril de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

6a. convocatòria  
4 de maig de 2020 18 de maig de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

7a. convocatòria  
21 de maig de 2020 9 de juny de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

8a. convocatòria  
11 de juny de 2020 25 de juny de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

Convocatòria única ordinària Facultat de Dret 

30 d'abril de 2020 12 de juliol de 2019 

✓ Altres cursos (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ ESADE Exchange Scholarships (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ Màster Universitari en Advocacia (interns) 

Convocatòria única ordinària BBA i MSc 

✓ Altres cursos (BBA) 

✓ ESADE Exchange Scholarships (BBA) 

✓ MSc Programmes in Management (interns) 

9a. convocatòria  
3 de juliol de 2020 22 de juliol de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

Convocatòria extraordinària  

 30 d'abril de 2020 29 de juliol 2020 

✓ Altres cursos (BBA) 

✓ MSc Programmes in Management (interns) 

✓ Altres cursos (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ Màster Universitari en Advocacia (interns) 

 

*No s’admetran sol·licituds més enllà d’aquesta data. 



  
 

 
4 

 

Tota la documentació s’ha d’enviar, dintre dels terminis indicats, a: 

 

 
Degut a l’actual situació causada pel Covid-19 i a les restriccions de mobilitat aparellades, la vía per lliurar la 
documentació relativa a la sol·licitud d’una Talent Scholarship canvia sensiblement. Per facilitar les 
aplicacions, hem habilitat un espai virtual segur en el que penjar tota la informació que se sol·licita a les 
bases de la beca. 
 
En aquest enllaç és a on s’ha de penjar la documentació: https://urledu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyu
MoklVsDKw 
 
I en aquest enllaç les instruccions d’ús: 
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf 
 
És molt important tenir present com s’han d’anomenar els documents, seguint aquesta estructura: 
Grau_Cognoms, Nom del candidat_tipus de document 
 
Per exemple: 
BBA_Font, Núria_declaració renta pare 
 
Tota la documentació s’ha d’enviar dins dels terminis indicats. 
 
La resolució es comunicarà dins dels terminis establerts a l’adreça electrònica que consta en el formulari. 
 

 

7. ABAST I EXTENSIÓ DE LA BECA 

 

Un cop atorgada la beca, s’estén al finançament de tots els cursos del programa de grau per al qual 

s’hagi sol·licitat. Tanmateix, per fer efectiva aquesta continuïtat, el becari ha de reiterar formalment la 

presentació de la sol·licitud de beca cada any només a l’efecte que el Comitè d’Atracció de Talent pugui 

comprovar que subsisteixen els criteris de necessitat i d’excel·lència exigits, i també haurà de signar el 

document de compromisos que exigeix la Fundació ESADE. Si no fa cap d’aquestes coses, s’entendrà des 

d’aquell moment que renuncia a la beca. 

 

La beca per al Grau en Direcció d’Empreses-BBA, un cop atorgada, s’estén al finançament de tots els 

cursos d’aquest programa de grau i també inclou, sense necessitat de cap nova concessió, el 

finançament, en el percentatge que s’hagi assignat, d’un màster universitari vinculat a aquell grau i que 

pertanyi al conjunt dels MSc Programmes in Management. En tot cas, per fer efectiva aquesta continuïtat, 

el becari ha de reiterar formalment la presentació de la sol·licitud de beca cada any (fins i tot en iniciar el 

màster universitari), amb la finalitat indicada al paràgraf anterior. 

 

Els candidats a aquesta beca per aplicar-la als MSc Programes in Management que no se n’hagin 

beneficiat durant els estudis de grau queden exclosos d’aquesta convocatòria i hauran de presentar la 

seva sol·licitud en la forma i en temps que estableixi la convocatòria específica que la Fundació ESADE fa 

per a aquells programes, conjuntament amb els candidats a la mateixa beca per als programes de MBA. 

 

L’alumne/a ha de presentar la sol·licitud de beca cada any i signar el document de compromís 

del becat que emet la Fundació ESADE. 

https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf
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8. EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE LA BECA 

 

A fi de prendre una decisió màximament objectiva, el Comitè d’Atracció de Talent sol·licita informació 

econòmica per tal d’assegurar-se que la concessió de les beques de la Fundació ESADE és equitativa. Si 

la informació aportada resulta incompleta o falsa, la Fundació ESADE es reserva el dret de revisar la 

concessió de la beca i, si escau, de revocar-la. 

 

La beca s’extingirà si els resultats acadèmics són insuficients o bé si el grau de necessitat econòmica 

exigit desapareix. Per fer el control de subsistència de la beca, anualment se n’analitzaran les 

condicions, al final del curs. 

 

 

 

9. TRACTAMENT TRIBUTARI 

 

Aquesta modalitat de beca compleix les condicions que estableixen l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 

de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’article 2 del Reial decret 439/2007, 

de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de las persones físiques, per 

gaudir de l’exempció de beques a l’estudi concedides per entitats sense finalitat lucrativa a les quals és 

aplicable el règim especial regulat al títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 
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Programa de Beques i Ajuts de la Fundació ESADE 

 
Declaració de béns de la unitat familiar 
 

 

Dades personals de la unitat familiar 

  

Primer declarant: 

Domicili del primer declarant: 

  

  

Segon declarant: 

Domicili del segon declarant: 

 
 
 
Senyors, 
 

Amb relació a l’ESADE Talent Scholarship que hem sol·licitat, i per tal que pugueu avaluar la nostra 

situació patrimonial, formulem la declaració de béns següent i hi adjuntem la documentació 
corresponent. 

 
 

Dades patrimonials dels declarants   

   

1. Béns immobles urbans i rústics (enviar adjunt els IBIs de béns immobles propis)    

Descripció / Adreça % de participació Valor aproximat 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

    

  

  

   
(*) En cas d’habitatge habitual en règim de lloguer, és necessari enviar adjunt el contracte de lloguer 
així com l’últim rebut mensual.  
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2. Valors mobiliaris: comptes bancaris, accions, dipòsits, assegurances, plans de pensions, etc.  
(cal enviar adjunta la documentació bancària relativa als valors mobiliaris indicats)    

   

Descripció i saldos bancaris Valor 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

    
 

3. Participació en societats (cal enviar adjunts els balanços i els comptes anuals del gener del 2018)    
Membres de les societats % Participació 

  

 
 
 

 
    

 

4. Altres béns mobles (vehicles, etc.)     

Descripció 
Valor 

aproximat 

  
 

 
 

 
    

 
Podeu ampliar les dades en un annex, si és necessari. 
 
 
 

Barcelona,          de                                    de  
 
 
 
 
 

 
Signatura dels decl
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SOL·LICITUD D’ESADE TALENT SCHOLARSHIP 

CURS 2020-2021 

 
 

 

 1a sol·licitud   Renovació 
  
 
  
 
Dades bancàries per poder efectuar la devolució (si escau): 
 

 
 
 
 

SOL·LICITA 
La concessió d’una beca per finançar els estudis corresponents a l’any acadèmic 2020-2021, amb base a les dades 
econòmiques aportades de la família. 
  
 
   
 
DECLARACIÓ DEL PARE/LA MARE/EL TUTOR 
 
……………………………………………………………………………………………………….………………. com ………………………………………………………………… 
 (pare, mare, tutor) 
 
del sol·licitant, declara, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades que es detallen a continuació. 
 
Nombre de persones que conviuen amb ell/ella (siguin familiars o no), inclòs el/la sol·licitant: 
 

Nom  Edat Parentiu amb el sol·licitant  Professió/activitat 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
Els ingressos bruts anuals familiars per tots els conceptes per a l’any 2020 seran de: …………………………………….………bruts 
 
 
(*) En cas de separació o divorci, recordeu entregar una còpia signada del conveni regulador. 
 
 

Nom i cognoms 

DNI/NIE/passaport Codi d’alumne d’ESADE 

Programa Curs en què es matricularà 

Correu electrònic Telèfon 

 

Titular IBAN Núm. de compte corrent 
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 Indiqueu totes aquelles circumstàncies que considereu d’interès per a la concessió de la beca econòmica sol·licitada. 
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 

La presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la convocatòria de beques i, d’una manera especial, el consentiment 

per al tractament, l’ús i la cessió de les dades personals a què fa referència la base 11a. 

El Comitè d’Assignació de Beques sol·licita informació econòmica per tal de poder prendre decisions el màxim d’objectives possible i garantir 

que la concessió de les beques i ajudes de la Fundació Esade és equitativa. Si la informació aportada és incompleta o falsa, la Fundació Esade 

es reserva el dret de revisar la concessió de la beca i, si escau, revocar-la. Confiem que la informació aportada sigui verídica. La informació 

facilitada és estrictament confidencial i, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), s’informa que les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer de dades 

de caràcter personal, del qual n’és responsable i destinatària la Fundació Esade, i que s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat d’adjudicar les 

beques d’acord amb els criteris econòmics establerts per la Fundació Esade.  
 

Els sotasignats, si volen exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició a les seves dades reconeguts per la Llei orgànica 

abans esmentada, podran fer-ho mitjançant una comunicació per escrit adreçada a la Fundació Esade, av. de Pedralbes, 60-62, Barcelona 

08034. 

 
 

Barcelona, ....... de .................................... de ............  
 
 
 
 
 
 
 
Signatura del sol·licitant Signatura del pare / la mare / el tutor 
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Annexe 2 
 
 
 

Programa de Beques i Ajuts de la Fundació ESADE 

ESADE Lodging Grants 

Curs 2020-2021 

 
 
1. OBJECTIU 

 

Les ESADE Lodging Grants, i segons es determina a les bases de la convocatòria de beques i ajuts del 

curs 2020-2021, estan destinades a candidats amb una bona trajectòria acadèmica, que viuen fora de 

la província de Barcelona i que no disposen de recursos econòmics suficients, i per a això es destinen 

recursos propis i fons procedents de donacions.  
 

 

2. PROGRAMES ALS QUALS S’APLIQUEN 

 

• Grau en Direcció d’Empreses-BBA 

• Grau en Dret 

• Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret 

• Doble Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order  

• Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order 

• MRes in Management Sciences 

 

 

3. REQUISITS GENERALS 

 

Els candidats a obtenir aquesta beca de la Fundació ESADE han de: 

 

• Acreditar la situació de necessitat econòmica i el grau de dificultat de l’economia familiar per 

finançar la matrícula dels programes esmentats. No es concediran beques a rendes familiars 

superiors als 95.000 € bruts a l’any, considerant una família de 4 persones. 

• Acreditar la trajectòria acadèmica. 

• Presentar la sol·licitud de beca dins el termini corresponent. És imprescindible aportar tota la 

documentació sol·licitada per tal que s’admeti a tramitació. 

• Fer una entrevista personal prèvia a la resolució de la beca. 

 

El caràcter genèric de la convocatòria, que s’adreça a les persones que compleixin les condicions legals 

exigides i, per tant, no distingeix entre les que es proposen cursar els programes i les que ja ho estan 

fent, permet que sol·licitin la beca també els qui ja són alumnes d’algun dels programes esmentats si 

els ha sobrevingut una necessitat econòmica. 
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4. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR 

 

1. Imprès de sol·licitud de beca, convenientment emplenat.  

 

2. L’imprès adjunt, relatiu a la declaració de béns de la unitat familiar, convenientment emplenat, 

amb la còpia de la declaració de l’impost sobre el patrimoni, si escau. 

 

3. Còpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2019, de 

tots els membres de la unitat familiar. En cas d’entregar la sol·licitud de beca abans de tramitar la 

del 2019, és necessari entregar primer la del 2018 i, posteriorment, és imprescindible entregar la 

del 2019. 

 

4. Els treballadors per compte d’altri, a més de la declaració de la renda, han de presentar el 

certificat d’havers de l’empresa on treballen, corresponent a l’any en curs.  

 

5. En cas de separació o divorci, una còpia signada del conveni regulador.  

 

6. Per als alumnes que hagin de començar el primer curs, una còpia d’un rebut de pagament de 

l’escola o l’institut de batxillerat i, en cas que l’hagin cursat amb una beca, el justificant 

d’aquesta, emès pel centre que l’hagi concedida. 

 

En cas d’haver sol·licitat una ESADE Talent Scholarship, no caldrà tornar a adjuntar la informació 

econòmica. 

 

El Comitè d’Assignació de Beques, a fi d’adjudicar les beques de la forma més justa, podrà fer servir 

tota la documentació del candidat de què ESADE disposi. També podrà demanar tota la informació que 

consideri oportuna per valorar les circumstàncies del cas amb vista a l’adjudicació de la i l’avaluació del 

manteniment d’aquestes circumstàncies al llarg del període de concessió. 

 

 

5. IMPORT DE LA BECA 

 

L’import de cada beca cobreix entre el 50% i el 100% d’una plaça a la Residència Universitària 

Sarrià (en aquest cas, només per als alumnes de primer curs dels graus), a prop del campus de 

Barcelona-Pedralbes d’ESADE, o a la Residència Universitària “Roberto de Nóbili”, situada al 

campus de Barcelona-Sant Cugat d’ESADE. 

 

L’adjudicació de la residència la farà ESADE i l’alumne/a no la pot modificar. 

  
La quantitat econòmica total percebuda per un/a alumne/a d’Esade en concepte de beques, ajuts i 

matrícules d’honor durant un curs (excloent possibles Esade Lodging Grants, Esade Living Grants i 

dotacions econòmiques per tal de compensar despeses de transport i d’allotjament per a la realització de 

l’intercanvi internacional i/o pràctiques de Servei Universitari per al Desenvolupament), no pot superar el 

85 % de l’import dels drets d’ensenyament d’aquest curs per a les rendes familiars situades entre els 

75.000 i els 95.000 euros. La concessió d’una Esade Talent Scholarship no és compatible amb la 

concessió del descompte d’un ajut familiar a algun germà. 

 

 

 

 
 



  
 

 
3 

 

 
 

6. TERMINIS DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ 

 

 

 

Data límit de la  
sol·licitud (*) 

Resolució 

1a. convocatòria  

23 de gener de 2020 5 de febrer de 2020 1r. curs de tots els graus + MUA externs 
+ ESADE SUD Scholarships de tots els graus 

2a. convocatòria  

10 de febrer de 2020 24 de febrer de 2020 1r. curs de tots els graus + MUA externs 
+ ESADE SUD Scholarships dels MSc's 

3a. convocatòria  
4 de març de 2020 17 de març de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

4a. convocatòria  
25 de març de 2020 15 d’abril de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

5a. convocatòria  
3 d’abril de 2020 23 d’abril de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

6a. convocatòria  
4 de maig de 2020 18 de maig de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

7a. convocatòria  
21 de maig de 2020 9 de juny de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

8a. convocatòria  
11 de juny de 2020 25 de juny de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

Convocatòria única ordinària Facultat de Dret 

30 d'abril de 2020 12 de juliol de 2019 

✓ Altres cursos (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ ESADE Exchange Scholarships (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ Màster Universitari en Advocacia (interns) 

Convocatòria única ordinària BBA i MSc 

✓ Altres cursos (BBA) 

✓ ESADE Exchange Scholarships (BBA) 

✓ MSc Programmes in Management (interns) 

9a. convocatòria  
3 de juliol de 2020 22 de juliol de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

Convocatòria extraordinària  

 30 d'abril de 2020 29 de juliol 2020 

✓ Altres cursos (BBA) 

✓ MSc Programmes in Management (interns) 

✓ Altres cursos (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ Màster Universitari en Advocacia (interns) 

 

*No s’admetran sol·licituds més enllà d’aquesta data. 
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Tota la documentació s’ha d’enviar, dintre dels terminis indicats, a: 

 

 
Degut a l’actual situació causada pel Covid-19 i a les restriccions de mobilitat aparellades, la vía per lliurar la 
documentació relativa a la sol·licitud d’una Talent Scholarship canvia sensiblement. Per facilitar les 
aplicacions, hem habilitat un espai virtual segur en el que penjar tota la informació que se sol·licita a les 
bases de la beca. 
 
En aquest enllaç és a on s’ha de penjar la documentació: https://urledu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyu
MoklVsDKw 
 
I en aquest enllaç les instruccions d’ús: 
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf 
 
És molt important tenir present com s’han d’anomenar els documents, seguint aquesta estructura: 
Grau_Cognoms, Nom del candidat_tipus de document 
 
Per exemple: 
BBA_Font, Núria_declaració renta pare 
 
Tota la documentació s’ha d’enviar dins dels terminis indicats. 
 
La resolució es comunicarà dins dels terminis establerts a l’adreça electrònica que consta en el formulari. 
 

 

7. EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE LA BECA 

 

A fi de prendre una decisió màximament objectiva, el Comitè d’Atracció de Talent sol·licita informació 

econòmica per tal d’assegurar-se que la concessió de les beques de la Fundació ESADE és equitativa. Si 

la informació aportada resulta incompleta o falsa, la Fundació ESADE es reserva el dret de revisar la 

concessió de la beca i, si escau, de revocar-la. 

 

La beca s’extingirà si els resultats acadèmics són insuficients o bé si el grau de necessitat econòmica 

exigit desapareix. Per fer el control de subsistència de la beca, anualment se n’analitzaran les 

condicions, al final del curs. 

 

L’alumne ha de presentar la sol·licitud de beca cada any i signar el document de compromís 

del becat que emet la Fundació ESADE. 

 

 

8. TRACTAMENT TRIBUTARI 

 

Aquesta modalitat de beca compleix les condicions que estableixen l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 

de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’article 2 del Reial decret 439/2007, 

de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de las persones físiques, per 

gaudir de l’exempció de beques a l’estudi concedides per entitats sense finalitat lucrativa a les quals és 

aplicable el règim especial regulat al títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre. No obstant això, 

l'import exempt de la dotació econòmica que té per objecte compensar les despeses d'allotjament 

arriba, com a màxim, a la quantitat de 15.000 € anuals. 

https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf
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Programa de Beques i Ajuts de la Fundació ESADE 

 
Declaració de béns de la unitat familiar 
 
 

Dades personals de la unitat familiar 

  

Primer declarant: 

Domicili del primer declarant: 

  

  

Segon declarant: 

Domicili del segon declarant: 

 
 

 
Senyors, 
 
Amb relació a l’ESADE Lodging Grant que hem sol·licitat, i per tal que pugueu avaluar la nostra situació 
patrimonial, formulem la declaració de béns següent i hi adjuntem la documentació corresponent. 

 

 

Dades patrimonials dels declarants   

   

1. Béns immobles urbans i rústics (enviar adjunt els IBIs de béns immobles propis)    

Descripció / Adreça % de participació Valor aproximat 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
    

  
  

   
(*) En cas d’habitatge habitual en règim de lloguer, és necessari enviar adjunt el contracte de lloguer 

així com l’últim rebut mensual.  
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2. Valors mobiliaris: comptes bancaris, accions, dipòsits, assegurances, plans de pensions, etc.  
(cal enviar adjunta la documentació bancària relativa als valors mobiliaris indicats)    

   

Descripció i saldos bancaris Valor 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
    
 
3. Participació en societats (cal enviar adjunts els balanços i els comptes anuals del gener del 2018)    

Membres de les societats % Participació 

  
 

 
 
 

    

 

4. Altres béns mobles (vehicles, etc.)     

Descripció 

Valor 

aproximat 

  
 
 

 
 

    

 
Podeu ampliar les dades en un annex, si és necessari. 
 
 
 
Barcelona,          de                                    de  
 
 

 
 
 
 
Signatura dels declarant
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SOL·LICITUD D’ESADE LODGING GRANT 

CURS 2020-2021 
 

 
  

 1a sol·licitud   Renovació 
  
SOL·LICITA 
La concessió d’una ESADE Lodging Grant per l’any acadèmic 2019-2020, amb base a les dades econòmiques aportades de la 

família. 
  
DECLARACIÓ DEL PARE/LA MARE/EL TUTOR 
 
……………………………………………………………………………………………………….………………. com ………………………………………………………………… 
 (pare, mare, tutor) 
 
del sol·licitant, declara, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades que es detallen a continuació. 
 
Nombre de persones que conviuen amb ell/ella (siguin familiars o no), inclòs el/la sol·licitant: 
 

Nom  Edat Parentiu amb el sol·licitant  Professió/activitat 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
Els ingressos bruts anuals familiars per tots els conceptes per a l’any 2020 seran de: …………………………………….………€ bruts 
 
(*) En caso de separació o divorci, recordeu entregar una còpia signada del conveni regulador. 
 
 Indiqueu totes aquelles circumstàncies que considereu d’interès per a la concessió de la beca econòmica sol·licitada. 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................................................................................  
 

La presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la convocatòria de beques i, d’una manera especial, el consentiment per 

al tractament, l’ús i la cessió de les dades personals a què fa referència la base 11a. 

El Comitè d’Assignació de Beques sol·licita informació econòmica per tal de poder prendre decisions el màxim d’objectives possible i garantir 

que la concessió de les beques i ajudes de la Fundació Esade és equitativa. Si la informació aportada és incompleta o falsa, la Fundació Esade 
es reserva el dret de revisar la concessió de la beca i, si escau, revocar-la. Confiem que la informació aportada sigui verídica. La informació 

facilitada és estrictament confidencial i, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), s’informa que les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer de dades 

de caràcter personal, del qual n’és responsable i destinatària la Fundació Esade, i que s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat d’adjudicar les 

beques d’acord amb els criteris econòmics establerts per la Fundació Esade.  

 

Els sotasignats, si volen exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició a les seves dades reconeguts per la Llei orgànica 

abans esmentada, podran fer-ho mitjançant una comunicació per escrit adreçada a la Fundació Esade, av. de Pedralbes, 60-62, Barcelona 
08034. 
 

Barcelona, ....... de .................................... de ............  
 
 
 
Signatura del sol·licitant Signatura del pare / la mare / el tutor 

Nom i cognoms 

DNI/NIE/passaport Codi d’alumne d’ESADE 

Programa Curs en què es matricularà 

Correu electrònic Telèfon 
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Annexe 3 
 
 
 

Programa de Beques i Ajuts de la Fundació ESADE 

ESADE Living Grants 

Curs 2020-2021 

 
 
1. OBJECTIU 

 

Les ESADE Living Grants, i segons es determina a les bases de la convocatòria de beques i ajuts del 

curs 2020-2021, estan destinades a candidats amb una bona trajectòria acadèmica i que no disposen 

de recursos econòmics suficients por poder fer front a les despeses de transport i generals diferents de 

la matrícula i honoraris derivats dels estudis a ESADE, i per a això es destinen recursos propis i fons 

procedents de donacions.  
 

 

2. PROGRAMES ALS QUALS S’APLIQUEN 

 

• Grau en Direcció d’Empreses-BBA 

• Grau en Dret 

• Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret 

• Doble Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order  

• Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order 

• MRes in Management Sciences 

 

 

3. REQUISITS GENERALS 

 

Els candidats a obtenir aquesta beca de la Fundació ESADE han de: 

 

• Acreditar la situació de necessitat econòmica i el grau de dificultat de l’economia familiar per 

finançar la matrícula dels programes esmentats. No es concediran beques a rendes familiars 

superiors als 95.000 € bruts a l’any, considerant una família de 4 persones. 

• Acreditar la trajectòria acadèmica. 

• Presentar la sol·licitud de beca dins el termini corresponent. És imprescindible aportar tota la 

documentació sol·licitada per tal que s’admeti a tramitació. 

• Fer una entrevista personal prèvia a la resolució de la beca. 

 

El caràcter genèric de la convocatòria, que s’adreça a les persones que compleixin les condicions legals 

exigides i, per tant, no distingeix entre les que es proposen cursar els programes i les que ja ho estan 

fent, permet que sol·licitin la beca també els qui ja són alumnes d’algun dels programes esmentats si 

els ha sobrevingut una necessitat econòmica. 
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4. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR 

 

1. Imprès de sol·licitud de beca, convenientment emplenat.  

 

2. L’imprès adjunt, relatiu a la declaració de béns de la unitat familiar, convenientment emplenat, 

amb la còpia de la declaració de l’impost sobre el patrimoni, si escau. 

 

3. Còpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2019, de 

tots els membres de la unitat familiar. En cas d’entregar la sol·licitud de beca abans de tramitar la 

del 2019, és necessari entregar primer la del 2018 i, posteriorment, és imprescindible entregar la 

del 2019. 

 

4. Els treballadors per compte d’altri, a més de la declaració de la renda, han de presentar el 

certificat d’havers de l’empresa on treballen, corresponent a l’any en curs.  

 

5. En cas de separació o divorci, una còpia signada del conveni regulador.  

 

6. Per als alumnes que hagin de començar el primer curs, una còpia d’un rebut de pagament de 

l’escola o l’institut de batxillerat i, en cas que l’hagin cursat amb una beca, el justificant 

d’aquesta, emès pel centre que l’hagi concedida. 

 

En cas d’haver sol·licitat una ESADE Talent Scholarship, no caldrà tornar a adjuntar la informació 

econòmica. 

 

El Comitè d’Assignació de Beques, a fi d’adjudicar les beques de la forma més justa, podrà fer servir 

tota la documentació del candidat de què ESADE disposi. També podrà demanar tota la informació que 

consideri oportuna per valorar les circumstàncies del cas amb vista a l’adjudicació de la i l’avaluació del 

manteniment d’aquestes circumstàncies al llarg del període de concessió. 

 

 

5. IMPORT DE LA BECA 

 
L’import de cada beca és de 450 €/mes, quantitat que ha de ser administrada de la manera més 

adequada per poder cobrir les despeses generals i de transport –diferents de matrícula i honoraris–, 

derivades d’estudiar a Esade.  

 

Aquesta beca és una extensió de la beca al talent i té com a objectiu facilitar la tasca de l’alumne/a becat/da i 

eliminar  les possibles preocupacions econòmiques associades al fet d’estudiar a Esade. Aquest ajut està 

pensat per a persones amb una situació de necessitat econòmica molt marcada i acreditada. 
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6. TERMINIS DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ 

 

 

 

Data límit de la  
sol·licitud (*) 

Resolució 

1a. convocatòria  

23 de gener de 2020 5 de febrer de 2020 1r. curs de tots els graus + MUA externs 
+ ESADE SUD Scholarships de tots els graus 

2a. convocatòria  

10 de febrer de 2020 24 de febrer de 2020 1r. curs de tots els graus + MUA externs 
+ ESADE SUD Scholarships dels MSc's 

3a. convocatòria  
4 de març de 2020 17 de març de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

4a. convocatòria  
25 de març de 2020 15 d’abril de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

5a. convocatòria  
3 d’abril de 2020 23 d’abril de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

6a. convocatòria  
4 de maig de 2020 18 de maig de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

7a. convocatòria  
21 de maig de 2020 9 de juny de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

8a. convocatòria  
11 de juny de 2020 25 de juny de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

Convocatòria única ordinària Facultat de Dret 

30 d'abril de 2020 12 de juliol de 2019 

✓ Altres cursos (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ ESADE Exchange Scholarships (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ Màster Universitari en Advocacia (interns) 

Convocatòria única ordinària BBA i MSc 

✓ Altres cursos (BBA) 

✓ ESADE Exchange Scholarships (BBA) 

✓ MSc Programmes in Management (interns) 

9a. convocatòria  
3 de juliol de 2020 22 de juliol de 2020 

1r. curs de tots els graus + MUA externs 

Convocatòria extraordinària  

 30 d'abril de 2020 29 de juliol 2020 

✓ Altres cursos (BBA) 

✓ MSc Programmes in Management (interns) 

✓ Altres cursos (GED, GBD i GED&BGG) 

✓ Màster Universitari en Advocacia (interns) 

 

*No s’admetran sol·licituds més enllà d’aquesta data. 
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Tota la documentació s’ha d’enviar, dintre dels terminis indicats, a: 

 

 
Degut a l’actual situació causada pel Covid-19 i a les restriccions de mobilitat aparellades, la vía per lliurar la 
documentació relativa a la sol·licitud d’una Talent Scholarship canvia sensiblement. Per facilitar les 
aplicacions, hem habilitat un espai virtual segur en el que penjar tota la informació que se sol·licita a les 
bases de la beca. 
 
En aquest enllaç és a on s’ha de penjar la documentació: https://urledu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyu
MoklVsDKw 
 
I en aquest enllaç les instruccions d’ús: 
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf 
 
És molt important tenir present com s’han d’anomenar els documents, seguint aquesta estructura: 
Grau_Cognoms, Nom del candidat_tipus de document 
 
Per exemple: 
BBA_Font, Núria_declaració renta pare 
 
Tota la documentació s’ha d’enviar dins dels terminis indicats. 
 
La resolució es comunicarà dins dels terminis establerts a l’adreça electrònica que consta en el formulari. 
 

7. EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE LA BECA 

 

A fi de prendre una decisió màximament objectiva, el Comitè d’Atracció de Talent sol·licita informació 

econòmica per tal d’assegurar-se que la concessió de les beques de la Fundació ESADE és equitativa. Si 

la informació aportada resulta incompleta o falsa, la Fundació ESADE es reserva el dret de revisar la 

concessió de la beca i, si escau, de revocar-la. 

 

La beca s’extingirà si els resultats acadèmics són insuficients o bé si el grau de necessitat econòmica 

exigit desapareix. Per fer el control de subsistència de la beca, anualment se n’analitzaran les 

condicions, al final del curs. 

 

L’alumne ha de presentar la sol·licitud de beca cada any i signar el document de compromís 

del becat que emet la Fundació ESADE. 

 

 

8. TRACTAMENT TRIBUTARI 

 

Aquesta modalitat de beca compleix les condicions que estableixen l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 

de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’article 2 del Reial decret 439/2007, 

de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de las persones físiques, per 

gaudir de l’exempció de beques a l’estudi concedides per entitats sense finalitat lucrativa a les quals és 

aplicable el règim especial regulat al títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre. No obstant això, 

l'import exempt de la dotació econòmica que té per objecte compensar les despeses d'allotjament 

arriba, com a màxim, a la quantitat de 15.000 € anuals. 

 

https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf
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Programa de Beques i Ajuts de la Fundació ESADE 

 
Declaració de béns de la unitat familiar 
 
 

Dades personals de la unitat familiar 

  

Primer declarant: 

Domicili del primer declarant: 

  

  

Segon declarant: 

Domicili del segon declarant: 

 
 
 

Senyors, 
 
Amb relació a l’ESADE Lodging Grant que hem sol·licitat, i per tal que pugueu avaluar la nostra situació 
patrimonial, formulem la declaració de béns següent i hi adjuntem la documentació corresponent. 

 

 

Dades patrimonials dels declarants   

   

1. Béns immobles urbans i rústics (enviar adjunt els IBIs de béns immobles propis)    

Descripció / Adreça % de participació Valor aproximat 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
    

  
  

   
(*) En cas d’habitatge habitual en règim de lloguer, és necessari enviar adjunt el contracte de lloguer 

així com l’últim rebut mensual.  
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2. Valors mobiliaris: comptes bancaris, accions, dipòsits, assegurances, plans de pensions, etc.  
(cal enviar adjunta la documentació bancària relativa als valors mobiliaris indicats)    

   

Descripció i saldos bancaris Valor 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
    
 
3. Participació en societats (cal enviar adjunts els balanços i els comptes anuals del gener del 2018)    

Membres de les societats % Participació 

  
 
 

 
 

    

 

4. Altres béns mobles (vehicles, etc.)     

Descripció 

Valor 

aproximat 

  

 
 

 
 
    

 
Podeu ampliar les dades en un annex, si és necessari. 

 
 
 
Barcelona,          de                                    de  
 
 

 
 
 
 
Signatura dels declaran
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SOL·LICITUD D’ESADE LIVING GRANT 

CURS 2020-2021 
 

 
  

 1a sol·licitud   Renovació 
  
SOL·LICITA 
La concessió d’una ESADE Lodging Grant per l’any acadèmic 2019-2020, amb base a les dades econòmiques aportades de la 

família. 
  
DECLARACIÓ DEL PARE/LA MARE/EL TUTOR 
 
……………………………………………………………………………………………………….………………. com ………………………………………………………………… 
 (pare, mare, tutor) 
 
del sol·licitant, declara, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades que es detallen a continuació. 
 
Nombre de persones que conviuen amb ell/ella (siguin familiars o no), inclòs el/la sol·licitant: 
 

Nom  Edat Parentiu amb el sol·licitant  Professió/activitat 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
Els ingressos bruts anuals familiars per tots els conceptes per a l’any 2020 seran de: …………………………………….………€ bruts 
 
(*) En caso de separació o divorci, recordeu entregar una còpia signada del conveni regulador. 
 
 Indiqueu totes aquelles circumstàncies que considereu d’interès per a la concessió de la beca econòmica sol·licitada. 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................................................................................  
 

La presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la convocatòria de beques i, d’una manera especial, el consentiment per 

al tractament, l’ús i la cessió de les dades personals a què fa referència la base 11a. 

El Comitè d’Assignació de Beques sol·licita informació econòmica per tal de poder prendre decisions el màxim d’objectives possible i garantir 

que la concessió de les beques i ajudes de la Fundació Esade és equitativa. Si la informació aportada és incompleta o falsa, la Fundació Esade 
es reserva el dret de revisar la concessió de la beca i, si escau, revocar-la. Confiem que la informació aportada sigui verídica. La informació 

facilitada és estrictament confidencial i, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), s’informa que les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer de dades 

de caràcter personal, del qual n’és responsable i destinatària la Fundació Esade, i que s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat d’adjudicar les 

beques d’acord amb els criteris econòmics establerts per la Fundació Esade.  

 

Els sotasignats, si volen exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició a les seves dades reconeguts per la Llei orgànica 

abans esmentada, podran fer-ho mitjançant una comunicació per escrit adreçada a la Fundació Esade, av. de Pedralbes, 60-62, Barcelona 
08034. 

 
 

Barcelona, ....... de .................................... de ............  
 
 
 
Signatura del sol·licitant Signatura del pare / la mare / el tutor 

Nom i cognoms 

DNI/NIE/passaport Codi d’alumne d’ESADE 

Programa Curs en què es matricularà 

Correu electrònic Telèfon 

 


	BASES
	1a. CONVOCATÒRIA 2020-2021: ESTUDIS REGLATS DE GRAU, MSc i MUA
	2a. CONVOCATÒRIA: MODALITATS DE BEQUES I AJUTS
	1. Beca ESADE Talent Scholarship (*)
	2. Beca ESADE Lodging Grant (**)
	3. Beca ESADE Living Grant (**)

	3a. ANNEXOS DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
	4a. DESTINATARIS: COL LECTIVITAT GENÈRICA DE PERSONES
	5a. CARÀCTER COMPETITIU
	6a. REQUISITS
	7a. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR I TERMINI DE PRESENTACIÓ
	9a. INCOMPATIBILITATS
	11a. PROTECCIÓ DE DADES I DEL DRET A LA INTIMITAT
	12a. TRACTAMENT TRIBUTARI: MODALITATS (*) I (**)
	13a. AJUTS I BEQUES EN PROGRAMES D’ESTUDIS NO REGLATS SEGONS LA LEGISLACIÓ UNIVERSITÀRIA ESPANYOLA


