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Programa de Beques i Ajuts de la Fundació ESADE 

ESADE Family Grants 
Curs 2020-2021 

 
 
 
1. OBJECTIU 
 
La Fundació ESADE concedeix una bonificació del 10% sobre l’import dels drets d’ensenyament de curs 
complert, de les segones matrícules, destinada a les famílies que tenen més d’un/a fill/a estudiant 
simultàniament en algun dels programes següents: 

 
• 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 
• Màster Universitari en Advocacia 

 
 
2. REQUISITS I DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR 
 
Els candidats que vulguin obtenir la ESADE Family Grant han de: 

 
• Estar tots els germans matriculats en un curs sencer en qualsevol dels programes esmentats 

anteriorment i haver-ne efectuat el pagament. 
• Presentar el formulari d’ESADE Family Grant convenientment emplenat en el termini corresponent. 

 
 

3. TERMINI DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ 
  
La sol·licitud de l’ESADE Family Grant s’ha d’enviar, abans del 28 de setembre de 2020, a: 
 
FUNDACIÓ ESADE 
Programa de Beques i Ajuts 
Núria Font 
Av. Torre Blanca, 59 
08172 Sant Cugat del Vallès 

 
Qualsevol petició rebuda posteriorment al termini indicat no serà acceptada. 

 
La resolució es comunicarà abans del dia 26 d’octubre de 2020 a l’adreça electrònica que es faci constar al 
formulari de sol·licitud. 

 
4. IMPORT DE L’AJUT  
 
L’ESADE Family Grant cobreix el 10% de l’import dels drets d’ensenyament del curs en les segones 
matrícules. 
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Donat el cas que un germà estigui cursant algun grau i l’altre germà el Màster Universitari en Advocacia, 
s’aplicarà l’ajut del 10% sobre la matricula del grau. 
 
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. 
 

 
5. TRACTAMENT TRIBUTARI 

 
Aquesta modalitat, en no estar adreçada a una col·lectivitat genèrica de persones i concernir exclusivament 
aquells que ja són alumnes d’ESADE, no 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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SOL·LICITUD D’UNA ESADE FAMILY GRANT  

CURS 2020-2021 
 
 

 
 
 

SOL·LICITEN 
La concessió de l’ESADE Family Grant dels estudis corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.  
 
 
Dades bancàries per poder fer la transferència de l’import de l’ESADE Family Grant. 
 

 
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 

Dades de l'alumna/e que ho sol·licita

Nom i cognoms DNI/NIE/passaport

Codi d'alumne d'ESADE Programa Curs

Adreça electrònica Telèfon de contacte

Dades de la germana o germà de la l'alumna/e que ho sol·licita

Nom i cognoms

Codi d'alumne d'ESADE Programa Curs

Nom i cognoms

Codi d'alumne d'ESADE Programa Curs

TitularIBAN Núm. de compte corrent
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