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BASES DE LES BEQUES  CURS 2019-2020 
 PELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ESCODI 

 
 

Motivació 
 
1.-La Fundació ESCODI disposa d’uns fons provinents d’acords amb empreses i institucions que desitgen 
impulsar la formació de professionals amb titulació universitària preparats per assumir llocs de direcció en 
empreses del sector del comerç i la distribució. 
 
2.-Donat que els estudis universitaris que s’imparteixen a ESCODI té matrícula a preu privat, és voluntat de la 
Fundació establir els mecanismes necessaris per tal que ningú amb vocació i talent quedi exclòs de cursar 
aquests estudis per manca de recursos econòmics. 
 
3.-És per això que, entre altres coses s’estableix aquesta convocatòria de Beques-Préstecs, sota les bases que 
a continuació es detallen, i que és voluntat d’ESCODI intentar garantir a aquells alumnes que comencin a 
estudiar amb beca, la continuïtat de la mateixa al llarg de tots els cursos, sempre que l’alumnat es mantingui 
dins dels criteris que motiven la concessió de les beques. 
 
4.- L'estabilitat i la permanència del present programa de beques es garanteix mitjançant el compromís de 
devolució parcial futura dels ajuts rebuts per part dels beneficiaris. Per a això, els imports reemborsats 
s'utilitzaran íntegrament per alimentar el fons de beques, de manera que es permeti finançar noves 
convocatòries. 
 
5.- Les Beques contingudes en aquestes Bases tenen la condició de Beques-Préstecs a retornar de forma parcial 
en els termes estipulats a les bases de la present convocatòria de beques i sense requerir-se altres garanties 
que aquelles del mateix estudiant, pel fet que aquestes beques són concebudes com a préstecs sobre l'honor. 
 

Bases de la convocatòria 2019-2020 
 
 
1.-Objecte i beneficiaris de la convocatòria 
 
Aquests ajuts tenen per objecte ajudar als estudiants universitaris d’ESCODI a sufragar el cost dels seus estudis. 
Els beneficiaris seran els estudiants de ple dret, efectivament matriculats a un mínim del 50% dels crèdits que 
composen un curs acadèmic,  i que compleixin els requisits que es detallen en aquestes bases. Les segones i 
ulteriors matrícules a una mateixa assignatura no podran ser becades.  
 
2.-Import de les beques 
 
Cada beca podrà arribar fins al 50% de la matrícula.  
 
3.- Reemborsament de les beques 
 
La concessió de la beca obliga a l'alumne beneficiari a la restitució del 60% de l'import total percebut durant 
el transcurs dels seus estudis a ESCODI, sent el 40% restant de l'import de la beca rebut a fons perdut, sempre 
que es compleixi amb el que preveuen les presents bases. 
 
L'obligació de reemborsar aquesta quantitat s'iniciarà a partir del moment en què l’alumne ja graduat trobi 
feina, o en cas que no trobi una ocupació retribuïda, a partir dels 18 mesos  de la graduació de l'estudiant. A 
partir d'aquest moment, el reemborsament es farà durant els dos anys següents mitjançant el pagament de 
24 mensualitats d’igual import fins a la devolució de l’import total reemborsable de la beca, o mitjançant 4 
pagaments semestrals iguals corresponents al 25% de l'import total de beca reemborsable cada un d’ells, a 
elecció de l'alumne i sempre que aquests pagaments no superin el 15% de la base liquidable declarada d'IRPF 
de l'alumne. En cas que es superés aquest límit, el Tribunal, tenint en compte circumstàncies del cas, fixarà un 
calendari específic per a cada cas concret. En cap cas el període de reemborsament superarà els 4 anys. 
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El reemborsament de les quantitats esmentades anteriorment es realitzarà mitjançant domiciliació bancària 
al compte que l’alumne assenyali a l'Escola. 
 
No obstant això, l'alumne tindrà la facultat de procedir a l'amortització anticipada de la totalitat o de una part 
de la quantitat deguda en qualsevol moment des de la finalització dels seus estudis i sense cap penalització. 
 
Les devolucions provinents d'aquest tipus de beques no generaran cap interès a favor d’ESCODI sempre que 
es realitzin en els terminis previstos (en cas contrari, les quantitats pendents de reemborsament generaran 
l'interès legal vigent en el moment de l'incompliment), i l'import reemborsat es destinarà íntegrament al Fons 
de Beques. En conseqüència, aquest import es destinarà únicament a dotar noves beques de manera que cada 
alumne beneficiari contribuirà en el futur, quan consolidi una situació professional i econòmica adequada, al 
fet que altres alumnes sense recursos econòmics suficients i amb un bon expedient acadèmic puguin accedir 
als estudis universitaris en qüestió. 
 
Si l'alumne, sense causa justificada i de forma voluntària, decidís abandonar els estudis abans de la seva 
graduació, ha de reemborsar el 100% de l'import total percebut durant el transcurs dels seus estudis a ESCODI 
en el termini de 12 mesos a comptar des del moment en qual va donar de baixa en el centre. No obstant, en 
casos que per motius de força major l'alumne es veiés obligat a abandonar els estudis, el Tribunal, segons el 
seu criteri, tindrà potestat per modular i fins i tot eximir de la devolució de la beca, atenent les circumstàncies 
concretes del cas . 
 
4.-Criteris de concessió 
 
A l’hora de valorar la concessió de les beques disponibles als sol·licitants es tindran en compte la renda familiar 
de l’estudiant, l’expedient acadèmic i la distància del domicili de residencia de l’estudiant respecte del centre 
docent. Cada un d’aquests criteris es ponderarà amb el coeficient que es detalla a continuació per tal de 
calcular la puntuació final dels sol·licitants:  
 

Renda  familiar de l’estudiant             50%   
Expedient acadèmic              40%   
Distància del domicili              10% 

 
Obtinguda la puntuació de tots els sol·licitants, s’ordenaran de major a menor puntuació, i en funció dels fons 
que la Fundació ESCODI disposi per a la concessió de beques, s’establirà la puntuació de tall a partir de la qual 
els sol·licitants amb major puntuació rebran el % màxim de beca; la franja de puntuació en que els sol·licitants 
rebran beca en % menor al màxim; i la puntuació de tall per sota de la qual els sol·licitants amb menys 
puntuació no podran ser beneficiaris de beca.  
 
Addicionalment, el tribunal tindrà en compte si el sol·licitant ha estat beneficiari de beca en el curs anterior, 
especialment si la puntuació obtinguda pel mateix ha estat igual o superior a la de l’any anterior o les 
circumstàncies acadèmiques i familiars de l'alumne són iguals o pitjors a les de l'any anterior, i si l’estudiant ha 
complert amb els compromisos que estableix el punt 8 de les presents bases.  
 
Perdran automàticament el dret a beca: 
  

. Aquells estudiants que igualin o superin el 20% d’absentisme en el curs 2018-2019 

. Aquells estudiants que hagin suspès més d’un 10% de les assignatures matriculades en el curs 
2018-2019 

 
El control de l’assistència de l'alumne es realitzarà diàriament i el seu nivell d'assistència se li comunicarà 
trimestralment per tal de garantir-ne l’acompliment de les bases de les beques. 
 
4.1.-Barems de renda familiar 
 
S’ordenaran les sol·licituds de menor a major en funció de la renda per càpita. Es compararà la renda per càpita 
dels alumnes amb els indicadors més actualitzats de renda per càpita mitjana de Catalunya que publica Idescat 
(Institut d’Estadística de Catalunya). S’adjudicaran 10 punts a les rendes que estiguin per sota del llindar de 
pobresa marcat per l’Idescat i 0 punts a aquells alumnes que arribin a tenir una renda per càpita superior a 
1,25 vegades la renda mitjana de Catalunya. A la resta de sol·licitants se’ls hi adjudicarà una puntuació entre 1 
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i 9 en funció del tram de renda on es trobi l’alumne entre el llindar de pobresa i 1,25 vegades la renda per 
càpita mitjana de Catalunya marcat per aquest indicador.  
 
La renda per càpita s’obtindrà dividint la renda familiar pel nombre de membres computables. Per renda  
familiar s’entén l’obtinguda per tots els membres computables de la família durant l’any 2018. A efectes del 
càlcul de la renda familiar per càpita, són membres computables de la família aquells que convisquin en la 
unitat familiar del sol·licitant (la seva parella, els pares, germans, avis, etc.) També seran considerats membres 
computables de la família les persones menors de 25 anys que es trobin acollides legalment o de dret per la 
família del sol·licitant i a càrrec seu, sempre que aquesta convivència quedi prou justificada i acreditada. 
 
En cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable el pare o la mare si no viu amb 
el sol·licitant de la beca, sens perjudici que en els ingressos de base de la família s’inclogui la seva contribució 
econòmica. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida 
per una relació anàloga que convisqui a la llar familiar del sol·licitant. 
 
En els casos en que el sol·licitant al·legui la independència familiar i visqui sol, sigui quin sigui el seu estat civil, 
haurà d’acreditar aquesta circumstància i el seu domicili, i també el pagament del lloguer o la compra de 
l’habitatge i dels mitjans econòmics de que disposa. A més haurà de presentar la declaració de la renda dels 
pares, per tal d’acreditar que no apareix a la renda dels mateixos. Si queda acreditada documentalment la seva 
independència econòmica i que el sol·licitant no comparteix vivenda amb ningú, sent l’únic integrant de la 
unitat familiar, a la seva renda per càpita se li aplicarà un factor corrector: Se li restarà a la seva renda per 
càpita el diferencial de renda entre les famílies d’un sol membre i les famílies de dos membres dividit entre 
dos que estableix el Ministeri d’Educació i Ciència en el Reial Decret (pendent de publicació) pel qual 
s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar per accedir a les beques de matrícula. 
 
4.2.-Barems acadèmics 
 
Per estudiants de primer ingrés:  
 

• No s’adjudicarà puntuació per nota a aquells estudiants que tinguin una nota d’ingrés inferior 
a 7,5.   

• Per als que tinguin nota d’ingrés igual o superior a 7,5, s’adjudicarà com a puntuació la 
mateixa nota d’ingrés convertida en base 10.   
 

Per la resta d’estudiants: 
 

• No s’adjudicarà puntuació per nota a aquells estudiants que tinguin una nota mitjana del curs 
anterior inferior a 7,0 punts sobre 10.  

• Per als que tinguin nota mitjana del curs anterior igual o superior a 7,0 punts sobre 10, 
s’adjudicarà com a puntuació a efectes del càlcul de la beca la xifra igual a la nota. 

 
4.3.  Barems de distància 
 
S’adjudicaran punts a l’estudiant en funció de la distància existent entre el seu domicili de residència i l'Escola. 
 
 
 
 
 
 
El tribunal es reserva la facultat de concedir alguna puntuació addicional per a municipis on hi hagi una 
dificultat de comunicacions i / o escassetat de transport públic. 
 
La distància del municipi de residència serà calculada per ESCODI a través del servei que ofereix a Internet la 
pàgina http://www.mappy.com,  per tal de garantir l’aplicació de criteris homogenis de càlcul. 
 
5.-Tribunal 
 

http://www.mappy.com/
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L’anàlisi i valoració de les sol·licituds, així com l’aprovació de la concessió de les beques, serà responsabilitat 
del Comitè Executiu de la Fundació ESCODI. 
 
Correspondrà al Tribunal resoldre els dubtes que es puguin generar en la interpretació o aplicació d’aquesta 
convocatòria de Beques-Préstec. 
 
6.-Terminis i procediment de sol·licitud i concessió 
 
La sol·licitud de beca s’hauran de lliurar a Secretaria com a molt tard el dia 18 d’octubre de 2019 presentant 
tota la documentació requerida a tots els alumnes que ja estiguin cursant els estudis. Passada aquesta data no 
s’acceptaran sol·licituds.  
 
Excepcionalment, els alumnes de nou ingrés que tramitin la matrícula el setembre, podran lliurar la 
documentació requerida fins el 18 d’octubre de 2019 .  
 
La resolució es farà pública a finals de novembre de 2019 via comunicat escrit individual, i el pagament es 
farà per transferència, en el compte indicat per l’estudiant de la següent manera: 
 

- el 30% de l’import becat en el mes de desembre. 
- el 30% de l’import becat al final del primer semestre (febrer), sempre que l’alumne hagi complert un 

mínim d’assistència del 80%. 
- el 40% de l’import becat a final de curs sempre que l’alumne hagi complert un mínim d’assistència del 

80% i hagi aprovat un mínim del 90% dels crèdits matriculats. 
 
En el cas que l’estudiant hagi demanat una beca i mantingui vius préstecs AGAUR, l’import de la beca haurà 
d’anar dirigit a l’amortització, en primer lloc als préstecs vius per ordre d’antiguitat de la contractació feta amb 
ESCODI per la beca atorgada, sense aplicar-li cap tipus de compensació per cancel·lació parcial o total. Si 
després d’amortitzar el préstec viu, restés algun import de beca a favor de l’estudiant, aquest li serà liquidat 
directament per la Fundació ESCODI. 
 
7.-Documentació que cal presentar 
 

• Imprès de sol·licitud emplenat segons model facilitat per ESCODI (dades personals i administratives, 
motivació de la sol·licitud) 

• Fotocopia del DNI-NIF del sol·licitant i de tots els membres computables de la seva unitat familiar. 

• Justificant de la nota d’accés a la universitat o de les qualificacions del curs anterior. 

• Històric de convivència expedit per l’Ajuntament del domicili de residència, on consti una antiguitat 
de residència al domicili actual, igual o superior a 2 anys. En el cas de presentar un històric de 
convivència inferior a 2 anys, s’haurà d’acreditar que el canvi de domicili no obeeix a l’objectiu 
d’aconseguir puntuació per a l’obtenció de la beca. 

• Justificació documentada dels ingressos de la unitat familiar, que com a mínim contindrà:  

• Fotocòpia de la Declaració de la Renda de l’any 2018 o de l'última renda presentada, de tots els 
membres de la unitat familiar: MODEL 100 ÍNTEGRE. No s’admetrà el certificat resum, ni l’esborrany 
de la declaració. 

• Certificat de Nivell de Renda en IRPF de l’exercici 2018  o de l'última renda presentada, emès per 
Hisenda segons model de sol·licitud 01, d’aquells membres de la unitat familiar que no hagin 
presentat Declaració de la Renda ni estiguin inclosos a les Declaracions de la Renda dels seus pares; 

• Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditant els ingressos de l’exercici 2018  en cas de 
que algun membre de la unitat familiar percebi ingressos no subjectes a retenció (prestacions per 
incapacitat o invalidesa, pensions de qualsevol naturalesa, o altre tipus d’ajudes familiars); 

• En el cas que per circumstàncies sobrevingudes, la renda familiar del 2018 fos manifestament inferior  
a l’última renda presentada, el sol·licitant podrà al·legar-ho i demanar que se li tingui en compte 
aquesta renda inferior en lloc de l’altra, sempre i quan aporti documentació fefaent que acrediti 
aquests menors ingressos (contracte laboral i fulls de nòmina, justificant d’ingressos per atur o pensió, 
etc.); 

 
La Fundació ESCODI podrà demanar als sol·licitants l’aportació d’altres documents complementaris si 
considera que algun dels aspectes que afecten a la valoració de la sol·licitud no queda acreditat de forma 
fefaent, o si de la informació presentada pel sol·licitant se’n dedueix alguna inconsistència. El sol·licitant 
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disposarà del termini de 15 dies per atendre aquesta petició d’informació complementària, en el benentès 
que, de no ser atesa, motivarà que la puntuació per concepte de renda sigui zero.  
 
8.-Compromisos dels beneficiaris de les beques 
 
Gràcies a les empreses patrocinadores la Fundació ESCODI disposa dels recursos per assegurar que ningú amb 
talent i ganes es quedi sense poder estudiar per manca de recursos. 
 
L’acceptació de la beca suposa que el beneficiari es compromet a seguir regularment el curs acadèmic de la 
titulació universitària en totes aquelles assignatures a les que s’hagi matriculat, acceptant expressament els 
criteris de concessió i les presents bases. En el cas que el beneficiari no compleixi aquests criteris i requisits el 
tribunal podrà revocar la beca parcial o totalment. 
 
La concessió d’aquesta beca no és incompatible amb cap altra beca o ajuda que l’alumnat pugui aconseguir, 
sempre i quan la suma d’elles no superi l’import de la matrícula. 
 
L’ocultació de dades econòmiques i familiars rellevants per a la concessió de les beques serà motiu de 
denegació o revocació de l’ajut. 
 
L'estabilitat i la permanència del present programa de beques es garanteix mitjançant el compromís de 
devolució parcial futura. Per això, els imports reemborsats s’utilitzaran íntegrament per alimentar el fons de 
beques,de manera que puguin finançar noves convocatòries. Les Beques contingudes en aquestes Bases tenen 
la condició de Beques –Préstec i són concebudes com a préstecs sobre l’honor. 
 
 


