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Bases detallades
Fundació Institut d’Educació Contínua
ANUNCI sobre les bases legals del programa de Beques als bons expedients UPF
(Beques Best UPF) de la Fundació Institut d’Educació Contínua (UPF Barcelona
School of Management).
1. Àmbit d’aplicació

1

2. Dotació

1

3. Requisits d’accés

1

4. Documentació i tràmits

1

5. Documentació requerida

1

6. Procés de sol·licitud

2

7. Terminis de sol·licitud

2

8. Òrgan decisori

2

9. Adjudicació

2

10. Resolució de la beca

2

11. Compatibilitat amb altres beques o bonificacions

3

12. Motius de revocació de la beca

3

13. Compromís de la persona becada

3

14. Tractament tributari

3

15. Protecció de Dades

4

1. Àmbit d’aplicació
El programa de beques cobreix tots els programes
de màster i postgraus que ofereix la Fundació Institut
d’Educació Contínua, titular de la Barcelona School of
Management, centre adscrit a la UPF (en endavant, UPF
Barcelona School of Management), excepte aquells
màsters o postgraus en els quals el procés d’inscripció
sigui extern a la UPF Barcelona School of Management
i el Màster Universitari en Advocacia.
Les Beques Best UPF no podran ser sol·licitades en el
cas de reconeixement de crèdits corresponents a una
titulació anterior.

2. Dotació
Les beques cobreixen fins a un 75% dels costos de
la matrícula del màster o postgrau.
El fet de sol·licitar la beca, així com de complir tots els
requisits no significa que la beca vagi a ser concedida.

3. Requisits d’accés
Per optar a les Beques Best UPF, els candidats hauran
d’haver-la sol·licitat en el moment de l’admissió i de
complir els criteris següents:
Haver finalitzat i obtingut una titulació universitària
expedida per la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
(els alumnes que es trobin realitzant el darrer any
d’estudis de grau en el moment de la sol·licitud,
hauran d’acreditar, com a màxim al moment de la
matrícula al programa, que estan en disposició de
la titulació. Això vol dir que han sol·licitat l’emissió
del títol de grau, han pagat els drets d’emissió
i estan en possessió del resguard acreditatiu
d’aquesta sol·licitud d’emissió de títol i del pagament dels drets d’emissió).
Haver obtingut un bon expedient en finalitzar els
seus estudis de grau (els alumnes que es trobin
realitzant el darrer any d’estudis en el moment de
la sol·licitud hauran d’acreditar, com a màxim al
moment de la matrícula al programa, que estan en
disposició d’un bon expedient i l’hauran de mantenir
fins la finalització dels seus estudis).

Haver-la sol·licitat en el moment de l’admissió.
Haver estat admès o trobar-se en el procés d’admissió als estudis de màster o postgrau per als
quals es sol·licita la beca. Els sol·licitants de la beca
que finalment no siguin admesos als estudis per
als quals se sol·licita la beca quedaran automàticament exclosos del procediment per a l’atorgament
de la beca i la seva candidatura no serà revisada
pel Comitè de Beques de la UPF Barcelona School
of Management.

4. Documentació i tràmits
Per tal d’iniciar la sol·licitud de beca, els candidats
hauran d’haver-la demanat en el moment de la sol·licitud de l’admissió i pujar la documentació addicional
requerida a través de la plataforma de càrrega de documents (eSecretaria). La no presentació de qualsevol
dels documents requerits invalidarà la candidatura.

5. Documentació
requerida
La documentació per optar a la Beca Best UPF
és la següent:
Carta de motivació (adaptada a les raons per
les quals s’opta a la Beca).
Llistat de mèrits i/o aspectes destacables
contrastables.
Serà també imprescindible que el candidat hagi incorporat a e-Secretaria la documentació exigida per
avaluar l’admissió de la seva candidatura:
CV.
Expedient acadèmic en el moment de la sol·licitud.
Títol universitari de grau emès per la UPF,
si se’n disposa, en el moment de la sol·licitud.
Altra documentació addicional requerida per
l’avaluació.
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6. Procés de sol·licitud

8. Òrgan decisori

Per sol·licitar les Beques Best UPF, els candidats
hauran de seguir les següents instruccions:

El Comitè de Beques Best UPF de la UPF Barcelona
School of Management és el màxim òrgan de decisió
i d’adjudicació. Aquest es reuneix tantes vegades per
curs com convocatòries de beca s’estableixin i està
format pel president del comitè, alhora cap d’estudis,
la direcció de programació i la direcció del servei de
secretaria acadèmica i general de la UPF Barcelona
School of Management.

Sol·licitar, juntament amb l’admissió, la beca dins
dels terminis establerts i;
Pujar la documentació requerida per acreditar els
seus mèrits acadèmics i personals, a través de la
plataforma de càrrega de documents e-Secretaria
(la no presentació de qualsevol dels documents
requerits invalidarà la candidatura). En determinats
supòsits els candidats poden ser requerits per tal
de realitzar una entrevista complementària personal presencial, telefònica o via Skype amb un
membre de la Direcció Acadèmica del programa
o del Comitè de Beques.

7. Terminis de sol·licitud
La Beca Best UPF està oberta a tota la programació
de màster (propi o universitari) i de postgrau impartit
per la UPF Barcelona School of Management. Les
convocatòries es publicaran en la pàgina web de la
UPF Barcelona School of Management. La resolució
d’adjudicació o no de la Beca Best UPF serà
notificada a cada sol·licitant.
La UPF Barcelona School of Management destina
anualment a la dotació del fons de la Beca Best UPF
la quantitat que considera adequada. Els fons disponibles per a cada una de les convocatòries els determina el Comitè de Beques i disminueixen a mesura
que aquestes avancen. La sol·licitud de la beca s’ha de
realitzar abans de l’inici de curs i en cap cas podrà ser
tramitada per a un programa que ja s’estigui cursant.
No s’admetran sol·licituds presentades fora de la data
límit de la sol·licitud de la beca, encara que el programa encara no hagi iniciat. Els sol·licitants únicament
es podran presentar a una convocatòria de beca
per programa.

La Fundació disposa d’un fons de beques limitat
i el distribueix equitativament entre la quantitat de
candidats que es postulen en cada convocatòria.

9. Adjudicació
El Comitè de Beques de la UPF Barcelona School
of Management concedirà les Beques Best UPF
únicament a aquells estudiants que, havent completat
l’enviament de la documentació corresponent
i havent estat finalment admesos en el programa per
al qual sol·licitin la beca, hagin superat les diferents
proves que s’arribin a sol·licitar i compleixin els criteris
següents:
Talent acadèmic: expedient acadèmic dels estudis
previs del candidat per acreditar que disposa d’un
bon expedient. Dins d’aquest rang, el criteri d’adjudicació de les beques serà per ordre descendent
(de major a menor puntuació).
Talent personal: es valoraran la motivació del
candidat a través de la seva carta i els seus mèrits
acreditables i contrastables.

10. Resolució de la beca
Des del Comitè de Beques es comunicarà a cada
sol·licitant la resolució de manera individual per mitjà
d’un correu electrònic. Les dates d’adjudicació o denegació de la beca apareixen publicades en la pàgina
web. Posteriorment el candidat becat rebrà la corresponent comunicació amb el detall dels tràmits a seguir
per a la formalització de la matrícula i el pagament de
l’import restant del preu de matrícula.
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11. Compatibilitat
amb altres beques
o bonificacions
Les Beques Best UPF no són acumulables amb
els ajuts següents:
Descomptes o bonificacions específiques dels
programes.
Beques atorgades pel Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports.
Altres beques de la UPF Barcelona School of
Management, pròpies o finançades per organitzacions externes.
Les Beques Best UPF sí són compatibles amb altres
beques que els candidats puguin sol·licitar a organismes externs a la UPF Barcelona School of Management, sempre que les bases que regulen aquestes
altres beques no estableixin que les mateixes siguin incompatibles amb beques de tercers. En cas de resultar
concedides ambdues, el candidat haurà d’escollir una
d’elles. Les Beques Best UPF també són compatibles
amb les bonificacions per família nombrosa.

12. Motius de revocació
de la beca
El Comitè de Beques de la UPF Barcelona School
of Management podrà revocar la beca en els casos
següents:
Falsedat documental en l’acreditació dels mèrits
que han donat lloc a la concessió.
En el cas dels alumnes UPF que es trobaven realitzant el darrer any d’estudis de grau en el moment
de la sol·licitud d’aquesta beca, manca d’acreditació d’estar en disposició de la titulació de grau en
el termini i forma previstos a aquestes bases.
En el cas dels alumnes UPF que es trobaven realitzant el darrer any d’estudis de grau en el moment
de la sol·licitud d’aquesta beca, manca d’acreditació d’estar en disposició d’un bon expedient en el
termini i forma previstos a aquestes bases, manca
d’acreditació d’estar en disposició d’un dels millors
expedients en el termini i forma previstos a aquestes bases.

Baixa del programa per qualsevol causa: acadèmica, voluntària o disciplinària.
Qualificació de «no apte» en el programa realitzat.
La revocació de la beca comporta l’obligació per part
del becat d’abonar a la UPF Barcelona School of Management l’import corresponent a la beca percebuda.

13. Compromís de la
persona becada
Els graduats UPF que obtinguin una beca es comprometen a demostrar un rendiment acadèmic destacable
i un nivell de participació activa en el desenvolupament del programa. Així mateix, els estudiants becats
hauran de col·laborar de forma activa en activitats de
suport al programa i a la institució (participació puntual
en reunions internes d’avaluació i millora del programa
i/o els serveis associats; participació puntual en actes
institucionals i trobades amb empreses; testimonis en
materials de comunicació impresos o audiovisuals,
etc.) i contribuir a la integració d’estudiants internacionals durant la primera etapa del seu període d’estudis.

14. Tractament tributari
A l’hora de definir el tractament tributari d’aquestes
Beques, distingirem entre Beques Best UPF destinades
a Màsters Universitaris (màsters oficials) i Beques Best
UPF per a Màsters i Postgraus títol propi UPF; en tots
dos casos les Beques concedides es troben subjectes
a tributació.
Quan les Beques Best UPF es destinin a cursar programes de Màster Universitari (màsters oficials) gaudiran
d’exempció per complir els requisits exigits en l’article
7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost
sobre la renda de les persones físiques, així com les
de l’article 2 del Reial decret 439/2007 de 30 de març,
pel qual s’aprova el Reglament d’Impostos sobre la
Renda de les Persones Físiques.
Per contra, les Beques Best UPF que es destinin a
cursar Màsters o Postgraus títol propi UPF, al no complir els requisits anteriorment esmentats, no gaudiran d’exempció i en conseqüència la UPF Barcelona
School of Management practicarà les retencions
oportunes en cada cas.
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15. Protecció de Dades
15. 1. I nformació bàsica sobre Protecció de dades.
15.1.1. Responsable
El responsable del tractament de les dades personals del candidat i/o beneficiari és la FUNDACIÓ INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA (d’ara
endavant, “Fundació IDEC”), fundació privada
titular del centre docent privat d’ensenyament
superior, centre adscrit a la Universitat Pompeu
Fabra denominat “Barcelona School of Management”, amb domicili social a Barcelona, C/
Balmes, 132.134, 08008 i amb correu electrònic
de contacte a l’efecte de protecció de dades de
caràcter personal rgpd@bsm.upf.edu
15.1.2. Finalitats i legitimació
Fundació IDEC realitzarà 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 Best UPF, amb
les finalitats següents:
Per a analitzar l’adequació del candidat
i poder realitzar un procés d’assignació
per a la possible concessió de les beques.
Per a assegurar que el candidat compleix els
requisits al llarg de tot el període de durada
de qualsevol dels programes.
Per a procedir als pagaments corresponents
en cas que se li concedeixi la beca.

15.1.4. Conservació de les dades
Les dades personals dels candidats i/o beneficiari es conservaran al llarg de tot el període
de durada del Programa per al qual se sol·licita
la Beca Best UPF i durant el compliment dels
drets i obligacions assumides per Fundació
IDEC i pel beneficiari descrites a aquestes bases
legals. I una vegada finalitzat aquest, el termini
necessari per a complir amb les obligacions
legals aplicables.
15.1.5. Drets
Els interessats podran exercitar 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, adjuntant còpia del seu
DNI passaport o un altre document vàlid que
l’identifiqui, a Balmes 132-134, 08008, Barcelona; o a través de l’adreça de correu electrònic
següent: rgpd@bsm.upf.edu
En tot cas, l’interessat té dret a presentar una
reclamació davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades si ho estima oportú.
15.2. Informació Addicional.
Pot/n obtenir informació addicional en la política
de privacitat de la Fundació IDEC publicada en la web
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu

Per a complir els drets i obligacions que les
beques impliquen per a la Fundació IDEC
i per al beneficiari.
15.1.3. Destinataris
No es cediran les dades personals dels candidats i/o beneficiaris a tercers excepte obligació
legal o en el seu cas i sempre que aquest accés
i tractament de dades sigui imprescindible per a
la prestació d’un servei concret a Fundació IDEC.
Fundació IDEC en tot cas subscriurà el corresponent contracte d’encarregat de tractament amb
cadascun d’aquests terceres, els quals tractaran
les dades exclusivament per a les finalitats que
es determinin en cada cas.

Barcelona,17 d’abril de 2020
Pilar Soldevila, gerent
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