Màster
Universitari en
ADVOCACIA
Programa d’Ajuts
a l’Estudi

La UPF Barcelona School of Management i la Universitat Pompeu
Fabra ofereixen els següents ajuts a l’estudi per al Màster
Universitari en Advocacia:
>A
 jut a l’estudi per mèrits acadèmics: la dotació d’aquests
ajuts serà de fins a un 40% de la matrícula del màster.
>A
 jut a l’estudi per situació econòmica desfavorable: la
dotació d’aquests ajuts serà de fins a un 20% de la matrícula del
màster.
Els dos tipus d’ajuts són compatibles i se sol·liciten un cop obtinguda
l’admissió. En la comunicació de l’admissió s’indicarà com sol·licitar
els ajuts i presentar la documentació necessària.

Termini de la sol·licitud i presentació de la documentació
Serà possible sol·licitar els ajuts a l’estudi i presentar la documentació requerida en els 10 dies naturals
posteriors a la data de l’admissió.

Resolució
La resolució s’enviarà per correu electrònic un mes després de la finalització del termini de sol·licitud. La petició
d’ajut a l’estudi no eximeix del pagament de reserva de plaça a la data indicada en la comunicació d’admissió. El
descompte relatiu al percentatge d’ajut atorgat s’aplicarà a l’import restant de la matrícula.

Documentació requerida
Per a ambdós ajuts es demanarà que el sol·licitant enviï la següent documentació en format digital:
1. Ajut per mèrits acadèmics: Una carta en la qual es detallen els motius pels quals s’és mereixedor de l’ajut.
2. A
 jut per situació econòmica desfavorable: Una carta en la qual es detallen els motius pels quals s’és
mereixedor de l’ajut. A més serà necessari enviar la següent documentació:
a) Sol·licitants que estudien i no treballen
		> F ull resum de la darrera declaració de la renda de la unitat familiar (a Espanya, model 100)
b) Sol·licitants que treballen per compte d’altri
		> Full resum de la darrera declaració de la renda (a Espanya, model 100)
		> Darrera nòmina
		> Certificat d’ingressos d’empresa (a Espanya, model 190)
c)

Sol·licitants que treballen per compte propi

		> Declaració d’alta d’autònoms
		> Full resum de la darrera declaració impositiva

d) Sol·licitants en situació d’atur
		>Certificat que acrediti la situació d’atur (a Espanya, disponible a les oficines del Servei Públic
d’Ocupació Estatal)
Durant el mes d’estudi de les sol·licituds el Comitè d’Ajuts es reserva el dret de demanar qualsevol altra
documentació al sol·licitant en el cas que ho consideri oportú per la seva avaluació. L’incompliment dels esmentats
requeriments documentals serà causa de desestimació de la petició.

Motius de revocació de l’Ajut
> Falsedat documental en l’acreditació dels mèrits i característiques que han donat lloc a la concessió
> Baixa del màster per qualsevol causa: acadèmica, voluntària o disciplinària
> Qualificació de «no apte» al màster
La revocació de l’ajut comporta l’obligació d’abonar a la UPF Barcelona School of Management l’import percebut.
Pel fet de disposar d’aquest programa d’ajuts excepcional, els estudiants del Màster Universitari en Advocacia no
poden sol·licitar la Beca Talent.
El Programa d’Ajuts a l’estudi no és compatible amb descomptes, prevaldrà, en tot cas, el descompte/ajut que sigui
més beneficiós per a l’estudiant.
L’import econòmic en que es quantifica finalment aquest ajut a l’estudi està subjecte a tributació i la UPF Barcelona
School of Management practicarà la retenció legalment prevista sobre el mateix. Addicionalment, et recomanem
que verifiquis la compatibilitat d’altres beques, ajuts o beneficis, públics o privats, que hagis pogut sol•licitar
amb la percepció d’aquest ajut a l’estudi, especialment, de la denominada beca Ministeri atorgada pel Ministeri
d’Educació en virtut del Reial Decret 1721/2007

