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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 

 


