BASES LEGALS DE LES BEQUES “CLAUDIO LÓPEZ LAMADRID” QUE
ATORGA LA UPF-BSM, patrocinades per PENGUIN RANDOM HOUSE
GRUPO EDITORIAL, S. A., PER AL MÀSTER EN EDICIÓ DE LA UPF-BSM
1.- Objecte i finalitat
La Fundació Institut d’Educació Contínua, fundació titular del centre privat d’ensenyament
superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra anomenat Barcelona School of Management (en
endavant, “la UPF-BSM”), en col·laboració amb l’empresa Penguin Random House Grupo
Editorial, S. A. (en endavant, “PRHGE”), convoca beques per cursar el Màster en Edició, un
màster propi que imparteix la UPF-BSM i que dona accés a una titulació pròpia de la Universitat
Pompeu Fabra (en endavant, “el Programa”).
2.- Dotació econòmica
S’atorgaran beques a dos participants que hagin estat admesos al Programa, cadascuna de les
quals correspondrà al 80% de l’import de la matrícula, i la UPF-BSM s’encarregarà de la
dotació total d’aquest import equivalent a les dues matrícules.
La concessió de la beca respondrà a criteris de mèrits acadèmics i a criteris de situació
econòmica i familiar.
3.- Destinataris de la beca
La beca està dirigida a graduats o llicenciats universitaris per qualsevol universitat espanyola o
estrangera (en aquest darrer cas, sempre que la titulació estrangera en qüestió estigui
reconeguda pels organismes espanyols com a equivalent a les titulacions de graduat abans
esmentades) que hagin estat admesos per cursar el Programa.
3.- Import de les beques
L’import de cadascuna de les beques cobrirà el 80% de la matrícula del Programa, i la UPFBSM s’encarregarà de la dotació total d’aquest import equivalent a les dues matrícules.
El percentatge de l’import de cadascuna de les beques es calcularà d’acord amb els preus de
matrícula del Programa per al curs acadèmic 2020-21.
L’import corresponent serà aplicat per la UPF-BSM íntegrament al pagament de la matrícula del
beneficiari al Programa.
La concessió de la beca no eximeix del pagament d’altres taxes i/o drets que s’hagin de pagar.
4.- Condicions per ser-ne beneficiari
Podran optar a aquesta beca els sol·licitants que, en la data de la fi del termini de presentació
de sol·licituds, reuneixin els requisits següents:
a. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país de la Unió Europea o de tercers
països quan acreditin la condició de residents a Espanya; i queden excloses les
persones que es trobin en situació d’estada.
b. Estar en condicions de matricular-se al Programa, és a dir, ésser graduat o llicenciat
universitari i tenir la titulació universitària corresponent.

c.

Haver formalitzat la matrícula al Programa a la UPF-BSM en el termini establert. La
formalització de la matrícula implica haver estat admès i haver pagat el 25% del preu
total de la matrícula de conformitat amb les condicions generals de contractació, que
l’alumne/a haurà d’acceptar en el moment de sol·licitar l’admissió al Programa objecte
de la beca que es regula en aquestes bases legals.
d. Haver aportat la documentació necessària per ésser avaluat pel Comitè de beques.
Així mateix, en el cas que el beneficiari de la beca sigui nacional d’un tercer país no membre de
la UE, per poder optar a la beca haurà d’acreditar, mitjançant l’aportació de la documentació
corresponent i com a màxim el darrer dia hàbil anterior a l’inici del Programa, la condició de
resident a Espanya o, si escau, aportar la còpia de la sol·licitud del visat.
El fet de sol·licitar la beca i complir tots els requisits mitjançant l’aportació de la documentació
corresponent no implica necessàriament la concessió de la beca.
5.- Documentació necessària
Per optar a aquestes beques, cal presentar obligatòriament la documentació següent:
1. Els candidats han de sol·licitar la beca en el moment en què sol·liciten l’admissió i han de
lliurar a la UPF-BSM la documentació addicional que es requereix a través de la plataforma de
càrrega de documents (eSecretaria).
2. Una carta de sol·licitud de la beca en què s’exposin breument els motius pels quals se
sol·licita la beca, en format Word o PDF, així com l’objectiu de cursar el Màster en Edició. Es
valorarà el fet que el sol·licitant tingui un projecte o una idea editorial per tal de desenvolupar-la
com a projecte de final de màster o, fins i tot, per posar-la en pràctica.
3. Documentació addicional:
a. Quan se sol·liciti la beca per mèrits acadèmics:
▪ Certificació de l’expedient acadèmic en la qual consti la nota mitjana ponderada en
escala de 0-10.
▪ Si la titulació d’accés al Programa s’ha cursat en una universitat estrangera,
s’haurà d’acompanyar la certificació de l’expedient acadèmic amb l’acreditació
d’equivalència de la nota mitjana.
b. Quan se sol·liciti la beca per situació econòmica desfavorable:
▪ Els sol·licitants que estudien i no treballen, còpia de la darrera declaració de la
renda en cas de tenir l’obligació de presentar-la o en cas que l’hagi presentat
voluntàriament tot i no tenir-ne l’obligació.
▪ Els sol·licitants que treballen per compte d’altri, còpia de la darrera declaració de la
renda, última nòmina i certificat d’ingressos d’empresa (a Espanya, model 190).
▪ Els sol·licitants titulars d’una empresa, balanç i comptes anuals dels dos darrers
exercicis tancats de la societat de la qual siguin accionistes o partícips.
▪ Els sol·licitants que treballen per compte propi, declaració d’alta d’autònoms i full
resum de la darrera declaració impositiva.
▪ Els sol·licitants en situació de desocupació, certificat que acrediti aquesta situació
(a Espanya, se’n pot disposar a les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal).

El Comitè d’Assignació de Beques podrà recaptar tanta informació com consideri oportuna per
valorar les circumstàncies de cada cas per a l’adjudicació. Així mateix, la UPF-BSM es reserva
el dret de demanar els originals de la documentació tramesa.
6.- Termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds s’acabarà el 5 de setembre de 2020.
Qualsevol esmena a la sol·licitud que, si escau, sigui necessària, es notificarà al sol·licitant
mitjançant un correu electrònic, perquè la corregeixi.
La comunicació indicarà els punts que cal corregir i indicarà que, en cas que no s’esmeni la
sol·licitud o no es presentin els originals requerits en el termini de dos dies a comptar a partir
del dia següent a la recepció del requeriment, s’entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva
sol·licitud.
7.- Jurat i procediment de selecció
El procés de selecció es desenvolupa en règim de concurrència competitiva.
El jurat de selecció estarà integrat pel Comitè d’Assignació de Beques, format pel director de
RRHH de PRHGE, el director editorial de PRHGE, el director del Màster en Edició de la UPFBSM, pel vicedegà de transferència del coneixement de la UPF-BSM i per l’assessor del Màster
en Edició de la UPF-BSM).
El Comitè d’Assignació de beques concedirà les beques als sol·licitants que reuneixin i
acreditin en temps i forma la situació i els mèrits següents:
1.- Situació econòmica i familiar:
Es tindrà en compte la situació econòmica i familiar dels candidats a partir de la documentació
descrita en l’apartat 6.3. Tindran preferència els candidats la situació familiar i econòmica dels
quals sigui més desfavorida.
2.- Mèrits acadèmics:
Es tindran en compte els mèrits acadèmics que el candidat pugui acreditar per mitjà de la
documentació presentada juntament amb la carta de sol·licitud.
Per escollir els sol·licitants, els membres del Comitè d’Assignació de Beques atendran els
criteris indicats anteriorment i emetran la resolució d’assignació de beques.
8.- Resolució i publicació de resultats
La resolució definitiva, que haurà de contenir la relació de sol·licitants per als quals es proposa
la concessió de la beca, es comunicarà de manera individual als sol·licitants als quals s’atorgui
la beca a l’adreça de correu electrònic que consti en la sol·licitud que hagi presentat cada
candidat.
9.- Renúncia, revocació i reintegrament de la beca
9.1. Renúncia

Si durant el període de gaudi d’aquesta beca, el beneficiari vol renunciar-hi, ho ha de
comunicar per escrit a la Secretaria General mitjançant un correu electrònic a l’adreça
secretaria.general@bsm.upf.edu en el qual faci constar que renuncia a la beca.
9.2. Revocació
La beca s’entendrà revocada i tindrà lloc el reintegrament de les quantitats rebudes pel
beneficiari, així com dels interessos de demora corresponents des de la data del pagament de
la beca fins la data en què s’acordi la revocació, quan es produeixi algun dels supòsits
següents:

a) L’obtenció de la beca per falsejament de les condicions requerides per rebre-la o per
haver ocultat les que ho haurien impedit.
b) L’incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat o del projecte o la no-adopció
del comportament que fonamenten la concessió de la beca o l’ajut.
c) L’incompliment de l’obligació de justificar l’obtenció de la titulació requerida per a
l’admissió al Programa o la justificació insuficient, de conformitat amb les normes que
s’estableixen en aquesta convocatòria de la beca.
d) L’incompliment, en els casos en què el beneficiari sigui nacional d’un tercer país, de
l’obligació d’acreditar mitjançant la presentació de la documentació corresponent, la
seva condició de resident a Espanya o, si escau, la sol·licitud del visat.
e) L’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases reguladores.
f) No destinar la beca o l’ajut a la finalitat per a la qual fou concedida.
g) La concessió d’una altra beca o d’un altre ajut incompatible.
h) L’anul·lació o la baixa de la matrícula al Programa per qualsevol causa: acadèmica,
voluntària o disciplinària i/o l’abandó dels estudis.
i) La qualificació de no apte/a al Programa.
j) En els altres supòsits previstos en la normativa que resulti aplicable.
En aquests supòsits, de renúncia o revocació, s’iniciarà un procediment de reintegrament de
les quantitats rebudes pel beneficiari en concepte de beca i s’exigirà el pagament dels
interessos legals des de la data del pagament de la beca fins la data en què s’acordi la
revocació. En la comunicació de resposta a la renúncia o de notificació de la resolució de
revocació, s’indicarà al beneficiari el procediment i el termini previst per al reintegrament de
l’import que correspongui.
En els supòsits de revocació o renúncia d’una beca, el Comitè d’Assignació podrà adjudicar-la
a algun sol·licitant que no hagi estat seleccionat i que figuri en la llista de reserva de la
resolució definitiva.
10.- Incompatibilitat amb altres beques o bonificacions
La quantitat econòmica total rebuda per un alumne del Programa no és compatible amb les
beques o els ajuts següents:
- Descomptes o bonificacions dels màsters.
- Descompte Alumni.
- La Beca Talent finançada per la UPF-BSM o qualsevol altra beca o ajut finançat per la UPFBSM.

- Qualssevol altres beques o ajuts a l’estudi que siguin incompatibles amb altres beques
privades concedides per a la mateixa finalitat.
No s’admetran sol·licituds per cursar l’edició d’un Programa que hagi començat abans que la
beca es faci efectiva.
11.- Obligacions dels beneficiaris i incompliments
Els beneficiaris estan obligats a:
a) Destinar la beca a la finalitat per a la qual es concedeix, és a dir, al pagament de la
matrícula, així com l’assistència almenys al 80% de les classes i presentar-se als
exàmens de la titulació corresponent.
b) Comunicar l’obtenció de beques per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat nacional o internacional.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació necessàries per verificar, si escau, el
compliment i l’efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca.
d) Assabentar la Secretaria General de l’anul·lació de la matrícula i/o de l’abandó dels
estudis, així com de qualsevol alteració de les condicions que es tenen en compte per a
la concessió de la beca, la qual cosa comportarà l’incompliment de les obligacions com
a beneficiari.
e) Complir les disposicions que contenen aquestes bases i la convocatòria, així com les
que se li poguessin aplicar en compliment de la normativa vigent.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en la present convocatòria, i en els
casos que preveu la normativa vigent, donarà lloc a la revocació de la beca concedida i a la
devolució de les quantitats rebudes.
12- Tractament tributari
Las beques que regulen aquestes bases no compleixen els requisits que exigeix l’article 7 de la
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per estar
exemptes de tributació; per tant, la UPF-BSM aplicarà en cada cas les retencions escaients.
13.-Protecció de dades
13.1.- Informació bàsica sobre protecció de dades
13.1.1.- Responsable: el responsable del tractament de les dades personals del candidat i/o
beneficiari és la FUNDACIÓ INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA, fundació privada titular del
centre docent privat d’ensenyament superior, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra
anomenat Barcelona School of Management, amb domicili social a Barcelona, c/ Balmes, 132134, 08008 i amb adreça electrònica de contacte per a les qüestions de protecció de dades de
caràcter personal rgpd@bsm.upf.edu.
13.1.2.- Finalitats i legitimació: la UPF-BSM farà el tractament de les dades de caràcter
personal dels candidats i/o beneficiaris, en virtut de l’execució d’aquestes bases legals per a les
beques, amb les finalitats següents:
▪
▪

Per analitzar l’adequació del candidat i poder fer un procés d’assignació per a la
possible concessió de la beca.
Per assegurar que el candidat compleix els requisits al llarg de tot el període de durada
del Programa.

▪
▪

Per procedir als pagaments corresponents en cas que se li concedeixi la beca.
Per complir els drets i les obligacions que les beques impliquen per a la UPF-BSM i per
al beneficiari.

13.1.3.- Destinataris: no se cediran les dades personals dels candidats i/o beneficiaris a tercers
llevat d’obligació legal o, si escau, i sempre que l’esmentat accés a les dades i el tractament
sigui imprescindible per a la prestació d’un servei concret a la UPF-BSM. En aquest escenari, la
UPF-BSM subscriurà en tot cas el contracte corresponent d’encarregat del tractament amb
cadascun d’aquests tercers, els quals tractaran les dades exclusivament per a les finalitats que
es determinin en cada cas.
13.1.4.- Conservació de les dades: les dades personals dels candidats i/o beneficiaris es
conservaran al llarg de tot el període de durada del Programa i durant el compliment dels drets i
de les obligacions assumides per la UPF-BSM i pel beneficiari que es descriuen en aquestes
bases legals. I una vegada finalitzat aquest període, durant el termini necessari per complir
amb les obligacions legals aplicables.
13.1.5.-Drets: els interessats podran exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de dades i oposició.
Per a l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot enviar la seva sol·licitud i adjuntar-hi una còpia
del seu DNI, passaport o d’un altre document vàlid que l’identifiqui, al carrer Balmes, 132-134,
08008, de Barcelona; o a través de l’adreça electrònica rgpd@bsm.upf.edu.
En qualsevol cas, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades si ho considera oportú.
13.2.- Informació addicional
Es pot obtenir informació addicional en la política de privacitat de la UPF-BSM publicada al
web: https://www.bsm.upf.edu/es/politica-de-privacidad.

