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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 2021-2022 
 

 

La Fundació Esade, d’acord amb la seva missió, vol atreure estudiants amb talent i donar 

oportunitats a aquells alumnes motivats per estudiar a Esade i amb una trajectòria 

acadèmica destacada que no disposin de suficients recursos econòmics. Amb aquesta 

finalitat, la Fundació Esade concedeix beques o ajuts per finançar els 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 2021-2022: ESTUDIS REGLATS DE GRAU, MSc I MUA 

 

1. La Fundació Esade convoca beques o ajuts per cursar, durant l’any acadèmic 2021-

2022, 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), tots dos integrats en 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 

en la data en què es publica al Butlletí Oficial de l’Estat i finalitza en la data indicada 

a l’annex específic que s’ajunta a aquestes bases per a cadascuna 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. 

 

 

2a. CONVOCATÒRIA: MODALITAT DE BECA I EXTENSIONS 

 

Es convoquen beques o ajuts en la modalitat de Beca Esade Talent Scholarship 

d’acord amb les regles següents: 

 

a. S’atorga per a l’estudi de qualsevol dels programes d’estudis reglats a què es 

refereix la base 1a. 
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b. Quantia: del 25% al 100% dels drets d’ensenyament (el Màster Universitari en 

Advocacia, fins al 50%). 

 

c. La beca per a qualsevol dels graus, un cop atorgada, cobreix el finançament de 

tots els cursos del programa de grau i també abasta, sense necessitat d’una 

nova concessió, el finançament, fins a un màxim del 50%, d’un màster 

universitari vinculat a aquest grau, que pertanyi al conjunt dels MSc 

Programmes i al MUA. En tot cas, per fer efectiva aquesta continuïtat, el becat 

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 

d’Atracció de Talent pugui comprovar que subsisteixen els criteris de necessitat 

i excel·lència exigits, 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 a 

partir 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 la persona interessada; per incompliment 

de les obligacions, les condicions o els requisits; per uns resultats acadèmics 

insuficients, o bé perquè ha desaparegut el grau de necessitat econòmica que 

s’exigeix. Per controlar que subsisteixen les condicions de concessió de la 

beca, cada any s’analitzen a final del curs. 

 

g. El becat té l’opció de sol·licitar l’extensió de la beca a les dotacions següents: 

 

(i) Una dotació econòmica per compensar les despeses d’allotjament, 

denominada Esade Lodging Grant. L’extensió per compensar les 

despeses d’allotjament cobreix entre el 50% i el 100% d’una plaça a la 

Residència Universitària Sarrià o a la Residència Universitària “Roberto 

de Nóbili” i s’atorga per necessitat econòmica, per trajectòria 

acadèmica i per quilometratge. Com a annexos 1 i 2 a 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. 

(ii) Una dotació econòmica per compensar despeses ordinàries i de 

manutenció, anomenada Esade Living Grant, que cobreix un màxim de 

450 €/mes per un període de 10 mesos i s’atorga per necessitat 

econòmica i per trajectòria acadèmica.  

(iii) L’extensió Living Grant és renovable només en cas d’haver estat 

concedida per al primer curs, llevat de casos excepcionals, a discreció 

del Comitè. 
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(iv) 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 €) (extensió denominada Esade Exchange Scholarship), en cas 

d’estar matriculat en un programa que permeti aquesta opció, i/o les 

pràctiques del Servei Universitari per al Desenvolupament (de 1.000 a 

2.500 €) (extensió denominada Esade SUD Scholarship), en cas d’estar 

matriculat a qualsevol dels programes a què fa referencia aquesta 

modalitat, llevat del Màster Universitari en Advocacia.  

(v) l’exempció tributària en l’impost sobre la renda de les persones 

físiques corresponent a les dotacions atribuïdes als supòsits d’extensió 

descrits als apartats anteriors cobreix, com a màxim, per al conjunt de 

totes les extensions, a 1 de desembre de 2020, els límits que 

s’indiquen a la base 12a d’aquest document. 

(vi) S’ajunten com a annexos al model de sol·licitud corresponent a 

aquesta beca els models de sol·licitud de les extensions d’aquesta per 

a les dotacions a què es refereixen els apartats anteriors, models que 

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

 

h. Per tal que els candidats que ho requereixin puguin obtenir amb l’antelació 

necessària els recursos per finançar el viatge i l’allotjament propis de l’extensió 

de beca denominada Esade SUD Scholarship, a la convocatòria s’indiquen unes 

dates anticipades per a la seva sol·licitud i resolució. Per fer possible aquesta 

resolució anticipada, caldrà que el candidat aporti al Comitè d’Atracció de 

Talent la documentació requerida per a la beca Esade Talent Scholarship, si no 

ho ha fet abans. En cas que aquesta documentació (o una altra d’equivalent 

que la pugui substituir) estigui ja en poder de la Fundació Esade perquè s’hagi 

aportat amb altres finalitats, bastarà que el candidat ho faci constar a la 

sol·licitud. 

 

i. D’acord amb el que estableix el punt c d’aquest apartat, els candidats a la beca 

Esade Talent Scholarship per a la seva aplicació als MSc Programmes in 

Management que no s’hagin beneficiat prèviament de la beca per al programa 

BBA queden exclosos d’aquesta convocatòria i hauran de presentar la 

sol·licitud en la forma i dins el termini que s’estableixin a 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 representa la forta presència 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. 

 

j. La beca s’extingeix per renúncia de la part interessada; per incompliment de 

les obligacions, les condicions o els requisits; per uns resultats acadèmics 

insuficients, o bé perquè ha desaparegut el grau de necessitat econòmica 

exigit. Per controlar que subsisteixen les condicions de concessió de la beca, 

aquestes s’analitzen cada any, a final de curs. 
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3a. ANNEXOS DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

 

S’uneixen a aquetes bases els annexos corresponents a cada una de les modalitats que s’han 

detallat més amunt, en els quals s’indiquen amb precisió el contingut, el procediment i les 

exigències específiques de cadascuna d’elles. 

 

 
4a. DESTINATARIS: COL·LECTIVITAT GENÈRICA DE PERSONES 

 

1. La convocatòria s’adreça a una col·lectivitat genèrica de persones, espanyoles o 

estrangeres, sense limitació de cap mena, que compleixin els requisits que la 

legislació espanyola estableix per accedir als estudis reglats del programa pel qual 

optin. 

 

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

desisteix o no supera les proves d’admissió que s’hagi establert per al programa 

triat. 

 

 

5a. CARÀCTER COMPETITIU 

 

Les adjudicacions de totes les beques o ajuts que la Fundació ESADE concedeix es duen a 

terme en règim de concurrència competitiva. A aquest efecte, s’estableix un nombre màxim 

de beques o bé una suma màxima de recursos econòmics disponibles per a cadascun dels 

programes, i el Comitè d’Atracció de Talent, en fer la seva selecció i 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 

s’hi 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 seleccionat. Llevat que es tracti d’una 

situació excepcional, no es concediran beques a rendes familiars superiors als 

95.000 € bruts/any, considerant una família de quatre membres. 

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 cosa no s’admetrà a tràmit la petició.  

e. Haver fet una entrevista personal abans de la resolució. 

 

 
7a. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 

L’annex corresponent a cadascuna de les modalitats específiques, segons les necessitats; la 

documentació principal i complementària que cal aportar; les persones a les quals s’ha de 

presentar, així com els terminis de presentació i les dates en què el Comitè d’Atracció de 

Talent dictarà la resolució corresponent. 
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8a. EL COMITÈ D’ATRACCIÓ DE TALENT: COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT 

 

1. El Comitè d’Atracció de Talent estarà format pels membres següents: 

 

- Director/a economicofinancer/a, que actua com a president/a del Comitè 

- Director/a d’Identitat i Missió 

- Director/a d’Engagement & Donors Relations  

- Director/a de la Unitat d’Admissions de la Business School i la Law School  

- Director/a de Comunicació i Relacions Institucionals  

- Dos professors delegats per la Direcció General 

- Un/a representant de la Business School delegat/ada pel degà de la Business 

School 

- Un/a representant de la Law School delegat/ada pel degà de la Law School 

- El/La finance manager, que actua com a secretari/ària 

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

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

 
3. Sempre que ho estimi convenient, el Comitè d’Atracció de Talent podrà acordar la 

creació de comissions delegades, formades per membres d’aquest Comitè, que es 
reuniran per adoptar les decisions corresponents a determinats programes, exercint 
respecte a aquests 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, a fi de complir l’exigència legal de percebre la 
beca per cursar uns estudis reglats. En tot cas, el Comitè d’Atracció de Talent 
demanarà a la universitat la confirmació de l’admissió del candidat en el programa 
que hagi seleccionat. Les sol·licituds en què la universitat hagi rebutjat la 
candidatura 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 n’ha perdut el 
dret. 

 
5. El Comitè d’Atracció de Talent pot declarar deserta aquesta convocatòria, per a totes 

o algunes de les modalitats ofertes, si així ho determina. 
 

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

cada cas. 
 

7. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a cada 

modalitat de beques, després de la resolució del Comitè es publicarà la relació final 
de becats a l’apartat corresponent a beques de la web de la Fundació Esade. 
 

8. La relació de candidats aprovada pel Comitè serà definitiva i inapel·lable. La Fundació 

Esade no facilitarà informació sobre les sol·licituds desestimades. 
 
 

9a. INCOMPATIBILITATS 

 

La quantitat econòmica total percebuda per un estudiant d’Esade en concepte de beques, 

ajuts i matrícules d’honor durant un any acadèmic (excloent-ne possibles Esade Lodging 

Grants, Esade Living Grants i dotacions econòmiques per compensar les despeses de 

transport i allotjament per a la realització de l’intercanvi internacional i/o pràctiques del 
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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 d’entre 75.000 i 95.000 euros. La 

concessió d’una Esade Talent Scholarship no és compatible amb la concessió d’un descompte 

per ajuda familiar a algun germà.  

 

 

10a. GESTIÓ DE LA BECA O L’AJUT 

 

El candidat o perceptor es compromet a complir amb les obligacions següents: 

 

a. A requeriment de la Fundació Esade, el candidat haurà d’acreditar, amb documents 

originals o compulsats, la informació que hagi enviat durant el procés de selecció per 

mitjà de fotocòpies o de fitxers electrònics. Així mateix, la Fundació Esade podrà 

demanar-li que aporti certificacions de qualsevol dada esmentada 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 en el dia i al lloc que es comuniqui 

oportunament. Si, per causa justificada, no poden rebre-la personalment, n’hauran 

d’informar la Fundació. 

 

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

que obtinguin una beca estaran obligats a començar el programa d’estudis a la 

convocatòria de setembre-octubre del curs 2021-2022 i a finalitzar-lo en el termini 

previst al pla d’estudis. 

 

d. A tots els pagaments que efectuï la Fundació Esade, s’aplicarà la retenció 

corresponent d’IRPF que correspongui. 

 

e. El candidat seleccionat haurà de comunicar immediatament a la Fundació Esade la 

direcció del seu domicili, en cas de modificació. Així mateix, haurà d’informar de 

qualsevol canvi d’adreça postal o de correu electrònic mentre sigui beneficiari de la 

prestació. 

 

f. En cas que la persona seleccionada incompleixi 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, sol·licitar la devolució de les 

quantitats rebudes o compensades.  

 

 

11a. PROTECCIÓ DE LES DADES I DEL DRET A LA INTIMITAT 

 

1. A l’efecte del que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de 

caràcter personal, el candidat queda informat del següent i, en presentar la seva 

sol·licitud, manifesta el seu consentiment amb el que segueix: 

 

a. Que totes les dades personals recollides a la sol·licitud de la beca o de l’ajut i a la 

documentació que s’hi adjunti, les imatges obtingudes en 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 del candidat seran 
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incorporats en un fitxer del qual és titular la Fundació Esade, amb domicili social a 

l’avinguda de Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034. 

 

b. Que els responsables dels fitxers hi incorporaran exclusivament aquelles dades que, 

havent estat enviades voluntàriament pel seu titular, considerin necessàries per al 

procés de selecció. 

 

c. Que aquesta informació serà tractada amb les finalitats següents: 

 

▪ Per analitzar l’adequació del candidat i poder fer un procés de selecció amb vista 

a la possible concessió de la beca. 

 

▪ Per assegurar que el candidat compleix els requisits durant tot el període de 

durada de la beca o l’ajut. 

 

▪ Per procedir als pagaments corresponents en cas que se li concedeixi la 

prestació. 

 

▪ Perquè el seu nom i la seva imatge siguin publicats a la pàgina web i als altres 

mitjans de difusió que utilitzin la Fundació Esade i el donant o el promotor de la 

beca. I autoritza en el que calgui la cessió de les seves dades amb aquesta 

finalitat. 

 

2. El titular de les dades podrà exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació i 

cancel·lació, i tots els que li reconegui la legislació vigent en relació amb les seves 

dades personals que constin al fitxer, en els termes previstos a la Llei 15/1999, de 

protecció de dades de caràcter personal, i d’altres normes que la desenvolupin. Per 

fer-ho, haurà d’adreçar-se per escrit al responsable del fitxer (Fundació Esade, 

avinguda de Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034), indicar com a assumpte “Protecció 

de dades personals” i adjuntar-hi una còpia del seu DNI o passaport. La documentació 

que els becaris lliurin a la Fundació Esade serà arxivada amb caràcter confidencial. 

 

 

12a. TRACTAMENT TRIBUTARI 

 

Les modalitats enumerades a la base 2a 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 dels no residents (Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març), 

reformat per la Llei 26/2014, de 27 de novembre) per gaudir 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. No obstant això, l’import 

total exempt de les dotacions econòmiques corresponents a les extensions de la beca Esade 

Talent Scholarships ascendeix, en conjunt, a un màxim de 6.000 € anuals i, si té per objecte 

compensar despeses de transport i allotjament, cobreix, com a màxim, la quantitat de 

18.000 € anuals. 
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13a. AJUTS I BEQUES EN PROGRAMES D’ESTUDIS NO REGLATS PER LA LEGISLACIÓ 

UNIVERSITÀRIA ESPANYOLA 

 

Aquestes bases no són aplicables als ajuts ajudes i beques atorgats per la Fundació Esade 

per a la realització de programes corresponents a estudis no reglats per la legislació 

universitària espanyola i que, per tant, no donen accés a titulacions oficials, els quals es 

regiran per les regles específiques que es puguin establir respecte al règim d’aquests 

programes.  

 

 

ANNEXOS 

 

S’ajunten com a annexos a aquestes bases els models de sol·licituds i els quadres 

corresponents a cadascuna de les modalitats, amb les indicacions complementàries de 

caràcter específic relatives a cadascuna d’elles. 

 

 

Barcelona, gener de 2021 
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Annex 1 

 
 

Programa de Beques i Ajuts de la Fundació Esade 

Esade Talent Scholarships 

Curs 2021-2022 

 

 

1. OBJECTIU 

 

La Fundació Esade, d’acord amb la seva missió, vol atreure estudiants amb talent i donar oportunitats a 

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

disposin de suficients recursos econòmics. Amb aquesta finalitat, i tal com determinen les bases de la 

convocatòria de beques i ajuts del curs 2021-2022, concedeix Esade Talent Scholarships per al 

finançament dels estudis 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; 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 (BBA) 

• Grau en Dret (GED) 

• Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret (GBD) 

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

• Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order (GEL) 

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

• Máster Universitari en Advocacia (MUA) 

 

 

 

3. REQUISITS GENERALS 

 

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

 

* Acreditar la seva situació de necessitat econòmica i el nivell de dificultat de l’economia familiar per 

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

superiors a 95.000 € bruts/any, considerant una família de quatre persones. 

* Acreditar la trajectòria acadèmica. 

* Presentar la sol·licitud de beca en el termini corresponent. És imprescindible aportar tota la 

documentació sol·licitada perquè s’admeti a tràmit. 

* 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 aquelles que es proposen cursar els programes i les que ja 

l’estiguin fent, permet que sol·licitin la beca els qui ja siguin alumnes d’algun d’aquests programes i els 

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

 

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

 

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

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

 

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

2020 i/o 2019 si és candidat al primer curs de tots els membres de la unitat familiar.  

 

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

certificat d’havers de l’empresa en què treballin, corresponent a l’any en curs.  

 

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

 

6. Per als alumnes que vagin a fer el primer curs, una còpia d’un rebut de pagament de l’escola 

o de l’institut de batxillerat i, en cas que s’hagi cursat amb beca, el justificant d’aquesta, 

emès pel centre que l’hagi concedit. 

 

El Comitè d’Atracció de Talent, amb fi d’adjudicar les beques de la forma més justa, podrà utilitzar tota 

la documentació del candidat que estigui a disposició d’Esade. Així mateix, podrà demanar tota la 

informació que consideri oportuna per valorar les circumstàncies del caso per a l’adjudicació de la beca 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 les donacions destinats a beques d’aquesta modalitat per a cada any acadèmic. 

 

El Comitè d’Atracció de Talent establirà la quantia de cadascuna 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 

un màxim 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 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 annexos 1 y 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. 

 

Així mateix, el candidat a aquesta beca té també l’opció de sol·licitar l’extensió de la beca a les 

dotacions següents: 

 

(i) Una dotació econòmica per compensar les despeses d’allotjament i transport, denominada 

Esade Lodging Grant. L’extensió per compensar les despeses d’allotjament cobreix entre el 50% 

i el 100% d’una plaça a la Residència Universitària Sarrià o a la Residència Universitària 

“Roberto de Nóbili” i s’atorga per necessitat econòmica, per trajectòria acadèmica i per 

quilometratge. Com a annexos 1 i 2 a 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. 

(ii) Una dotació econòmica per compensar despeses ordinàries i de manutenció, anomenada Esade 

Living Grant, que cobreix un màxim de 450 €/mes per un període de 10 mesos i s’atorga per 

necessitat econòmica i per trajectòria acadèmica.  

(iii) L’extensió Living Grant és renovable només en cas d’haver estat concedida per al primer curs, 

llevat de casos excepcionals, a discreció del Comitè. 

 

 



  
 

 
3 

 

 

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

matrícules d’honor durant un any acadèmic (excloent-ne eventuals Esade Lodging Grants i dotacions 

econòmiques a fi de compensar despeses de transport i allotjament per a la realització de l’intercanvi 

internacional i/o les pràctiques del SUD) no pot superar el 85% de l’import dels drets d’ensenyament 

d’aquest curs per a les rendes familiars d’entre 75.000 i 95.000 euros. La concessió d’una Esade Talent 

Scholarship no és compatible amb la concessió d’un descompte per ajuda familiar a algun germà. 

 
 
 

6. TERMINIS DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ 

 

 

Data límit de la 
sol·licitud (*) 

Resolució 
Enllaç per al 

lliurament de la 
documentació 

1a convocatòria  

18 de gener de 2021 9 de febrer de 2021 

 

1r curso de tots els graus + MUA 
externs  

Law School  

+ Esade SUD Scholarships dels 
graus i MSc 

Business School 

2a convocatòria  

8 de febrer de 2021 2 de març de 2021 

Law School  

1r curs de tots els graus + MUA 
externs 
+ Necessitats sobrevingudes 
alumnes Esade 

Business School 

3a convocatòria  

1 de març de 2021 23 de març de 2021 

Law School  

1r curs de tots els graus + MUA 
externs 

Business School 

4a convocatòria  

5 d’abril de 2021 4 de maig 2021 

Law School  

1r curs de tots els graus + MUA 
externs 

Business School 

5a convocatòria  
3 de maig de 2021 26 de maig de 2021 

Law School  

1r curs de tots els graus + MUA 
externs 

Business School 

6a convocatòria  

25 de maig de 2021 15 de juny de 2021 

Law School  

1r curs de tots els graus + MUA 
externs 

Business School 

7a convocatòria 

11 de juny de 2021 6 de juliol de 2021 

Law School  

1r curs de tots els graus + MUA 
externs 

Business School 

8a convocatòria 
5 de juliol de 2021 23 de juliol de 2021 

Law School  

1r curs de tots els graus + MUA 
externs 

Business School 

9a convocatòria 

21 de juliol de 2021 30 de juliol de 2021 

Law School  

1r curs de tots els graus + MUA 
externs 

Business School 

Convocatòria única renovacions i 
sol·licituds amb necessitat 
sobrevinguda alumnes Esade 

15 de maig de 2021 4 d’agost de 2021 

 
Law School 

Renovacions 
 

Law School 
Necessitats 

sobrevingudes 
 

Business School 
 

✓ Altres cursos (BBA, GED, 
GBD, GDL, GEL) 

✓ Esade Exchange 
Scholarships (BBA, GED, GBD i 
GDL, GEL) 

✓ Màster Universitari en 
Advocacia (interns) 

https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EnRXulVt15tAs6TyLPqL1DABAf0dFtT1ax97C9g1dIaMUA
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EqEtkLjPZ01BgF3n0W-FnQgBDW7syg4N6fNxd6_icz9B6A
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EtAfw6Uf-BhLta2J_aSqI6YBTuDPDXBSDunKks8oLEtUUw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EhZKczCpejNApQtQ0jTYMN0B6tWNaxW9DJEoGRfbwFvExw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/ElMCxTwp5fpHpk7FMHdGoO4BVxC0OLmYVSRNixcbYFR7TA
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkIheuax_hdBgUnLsIcfQxcBKeE_0el1YTHYMhIOImOmSA
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EsqCvU5neNxEs-7kqJYwurIB70oBUiJ9ot8qfT5pHkllIw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EmqpCvaIqm9Fnc3CWH9YV2oBvVPUzEi9VR-l4AjiEv8qOg
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/ElkeJ-KqUGRChnKG2HlrI0MBCVbwy5wHZNIeHe2sj-X99g
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EgRsfygP_4NMlRDnLIvzYVYBb-FsVPjVozIqh91bx8FcFw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EqAS5QnA3HtBsYs0rHDzuecBUey9t4Z4S5L4GcaYwzFUKA
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/ElD9GibLA71ItMF4LiWQZawBcrB8wuAwfThuJAAGNtrPmg
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EiI-kBByv0FHpY4IB7L6l3EB2Px9xNEUFNx7O5ZkKMk4Bg
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/Er-nvrBluo1DoBBOSUv5lcABXYGqt-Feb0VD0hw89GaKjw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EkZ3Jp_gil9IqDUCOSZzEtgBAkrriQbiEdHHKypZyaLK_w
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/ElYR-sXL40JGhu7cF1VGzXsBeO3XvII9SsVyeGYiX5efDw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/Eu3v0hnaO9ZJr9K1q9YTiOsBJquoA6lC2MpA76RQRxzbpg
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/ErRjpPspnyxAq_OjcSx6-DgB-23ARtHpVY8TGa5jHpEBWw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/Eg951G9WMLxDo-AyRdEae_oBIZTApHh57uaArHPYKQZnPA
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/Eg951G9WMLxDo-AyRdEae_oBIZTApHh57uaArHPYKQZnPA
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EsaQvskfKyFLqO5Ut8L00CsBXDs44AMi_JNvpHHPCbOgpQ
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EsaQvskfKyFLqO5Ut8L00CsBXDs44AMi_JNvpHHPCbOgpQ
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anna_lobo_esade_edu/EsaQvskfKyFLqO5Ut8L00CsBXDs44AMi_JNvpHHPCbOgpQ
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EqnOyZMcmDtOnWD9GVTPmCsBFcDjU7fGEsdugkLFwjAFXg
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✓ MSc Programmes in 
Management (interns)  
 

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

 

Ateses la situació generada por la COVID-19 i les restriccions que s’han imposat a la mobilitat, la 

documentació s’ha de lliurar a través d’un espai virtual segur en què es publicarà tota la informació que 

se sol·licita a les bases de la beca. 

 

Persones de contacte: 

 

Programes de Grau en Direcció d’Empreses-BBA i MSc Programmes in Management 

FUNDACIÓ ESADE 

Programa de Beques i Ajuts 

Núria Font 

nuria.font2@esade.edu 

 

Programes de 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 Màster Universitari en Advocacia 

FUNDACIÓ ESADE 

Facultat de Dret 

Anna Lobo 

anna.lobo@esade.edu 

 

La resolució es comunicarà en els terminis indicats a l’adreça electrònica que consti al formulari de la 

sol·licitud. 

 

 

7. ABAST I EXTENSIÓ DE LA BECA 

 

La beca, tan bon punt ha estat atorgada, cobreix el finançament de tots els cursos del programa de grau 

per al qual s’hagi sol·licitat. Però, per fer efectiva aquesta continuïtat, el becari haurà de reiterar 

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

pugui comprovar que subsisteixen els criteris de necessitat econòmica i excel·lència acadèmica exigits, i 

haurà de signar el document de compromisos que exigeix la Fundació Esade. Si no fa alguna d’aquestes 

dues accions, des d’aquell moment s’entendrà que renuncia a la beca. Així mateix, els alumnes becats en 

qualsevol dels graus o dobles graus podran presentar una sol·licitud de beca al MSc Programmes in 

Management (MSc) o al Màster Universitari en Advocacia (MUA), amb una extensió màxima de la beca 

del 50% de l’import de la matrícula.  

 

L’alumne ha de presentar la sol·licitud de beca cada any JUNT AMB LA DOCUMENTACIÓ 

EXIGIDA i signar el document de compromís del becat que emet la Fundació Esade. 

 

 

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 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. 

 



  
 

 
5 

 

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

s’exigeix ha desaparegut. Per controlar la subsistència de les condicions de concessió 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; 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 dels no residents (Reial decret legislatiu 5/2004, 

de 5 de març), reformat per la Llei 26/2014, de 27 de novembre) per gaudir 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. No obstant això, l’import total exempt de les dotacions 

econòmiques corresponents a les extensions de la beca Esade Talent Scholarships ascendeix, en conjunt 

de totes elles, a un màxim de 6.000 € anuals i, si té per objecte compensar despeses de transport i 

allotjament, cobreix, com a màxim, la quantitat de 18.000 € anuals. 



1 

 

 

 

 

Programa de Beques i Ajuts de la Fundació Esade 

 
Declaració de béns de la unitat familiar 

 
 

Dades personals del candidat 

 
Nom i cognom del candidat: 

 

Domicili del candidat: 

 

 

 

Progenitors 

 

Progenitor 1: 

Domicili del primer declarant: 

 

 

Progenitor 2: 

Domicili del segon declarant: 

 
 

Senyors, 

Amb relació a l’Esade Talent Scholarship que hem sol·licitat, i a fi d’avaluar la nostra situació 

patrimonial, a continuació formulem la declaració de béns següent i n’adjuntem la documentació 

corresponent. 
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Dades patrimonials dels declarants 

 
1. Béns immobles urbans i rústics (enviar adjunts els IBI dels béns immobles propis) 

 

Descripció / Direcció % de participació Valor aproximat 

   

 
(*) En cas d’habitatge habitual en règim de lloguer, cal enviar adjunt el contracte de lloguer i el 
darrer rebut mensual. 

 

  
 
 

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 

 

 

 
 

3. Participació en societats. (Cal enviar adjunts els balanços i els comptes anuals de gener del 
2019.) 
 

Membres de les societats % participació 

  

 
4. Altres béns immobles (vehicles, etc.) 

Descripció 
Valor 

aproximat 
  

 
Podeu ampliar-ne les dades en un annex, si cal. 

Barcelona, de de 

 

 
Signatura dels declarants 
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SOL·LICITUD D’ESADE TALENT SCHOLARSHIP/ESADE BITBASI – LODGING GRANT 

– LIVING GRANT – SUD - EXCHANGE 
 

CURS 2021-2022 

 

Nom i cognoms:    

DNI/Passaport  Telf:  

Programa  Curs al qual es 

matricularà 

 

E-mail    

  

Sol·licitud candidats a 
primer curs 

Renovació 
(alumnes altres cursos) 

Necessitat 

sobrevinguda 
(alumnes altres cursos) 

   
Extensions a la beca que se sol·liciten: 

   

Lodging Grant 
(extensió de Talent Scholarship,  
només candidats a primer curs) 

 

Living Grant 
(extensió de Talent Scholaship 

només candidats a primer curs, 

alumnes amb ajudes concedides i 

alumnes en situacions 

excepcionals) 

 

   
SUD 
(extensió de  

Talent Scholarship) 

Exchange 
(extensió de  

Talent Scholarship) 
 

 

 
SOL·LICITA 
La concessió d’una beca per finançar els estudis corresponents a l’any acadèmic 2021-2022, sobre la base de les dades 
econòmiques de la família que s’aporten. 

 

 

 
DECLARACIÓ DEL PARE/LA MARE/EL TUTOR 

……………………………………………………………………………………………………….………………. com a ……………………………………………………………… 

(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 hi conviuen (siguin o no familiars), inclosa la persona 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 2021 seran de ............................................. bruts 

 
(*) En cas de separació o divorci, recordeu d’entregar una còpia signada del conveni regulador. 
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Indiqueu totes les 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, especialment, el consentiment per al 

tractament, l’ús i la cessió de les dades personals a què es refereix la base 11a. 

 

Amb la finalitat de prendre decisions màximament objectives, el Comitè d’Assignació de Beques sol·licita informació econòmica per 

assegurar-se que la concessió de les beques i els ajuts 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. Confiem que la informació 

aportada sigui real. La informació facilitada és estrictament confidencial i, en compliment del 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 les 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 subministrades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatària la 

Fundació Esade, i s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat d’adjudicar les beques d’acord amb els criteris econòmics que estableix la 

Fundació Esade. 

 

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

esmentada, podran fer-ho mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Fundació ESADE, av. Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034. 

 
Barcelona, ....... de .................................... de ............ 

 

 

 

 

 
 

Signatura del sol·licitant Signatura del pare / la mare / el tutor 



 
 

1 
 

 

 
Inquietuds i àrees d’interès i coneixement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quines són les assignatures de les que has gaudit més durant el batxillerat? 

 

 

 

 

 

  

DADES PERSONALS 

Nom:  

Cognom: 

Grau al que apliques: 

Edat: 

Et volem conèixer una mica millor… 
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Explica’m breument el teu treball de recerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitzes o has participat en accions de voluntariat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ha estat o és un referent per a tu? 

 

 

 

 

 

 

Explica’m alguna cosa de la què et sentis molt orgullós 
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Per què et mereixes ser alumne becat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

On et veus d’aquí a 10 anys? Quins són els teus objectius professionals? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres aspectes que l’alumne per iniciativa pròpia vulgui comentar 
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