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Preàmbul
La Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) és una entitat privada sense
ànim de lucre creada amb “la missió d’afavorir la formació universitària d’excel·lència, en
especial les col·laboracions interdisciplinàries i interuniversitàries, impulsar la formació de
professionals amb una alta capacitació professional i tècnica, i identificar, atreure i promoure el
talent d’estudiants amb provades capacitats intel·lectuals i d’esforç”.
L’any acadèmic 2018-2019 es van posar en funcionament els primers estudis interuniversitaris
impulsats per la fundació BEST: el grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica de la
Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Aquests estudis
s’emmarquen dins del sistema públic, tractant-se d’un títol verificat per l’Agència per a la
Qualitat del sistema Universitari a Catalunya (AQU) de la Generalitat de Catalunya i en procés
d’inscripció al Registro de Universidades Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación y
Formación Profesional del Gobierno de España.
En aquest context, el present document fixa les Bases del Programa de beques i ajuts a l’estudi
per poder proveir recursos a les persones participants en els estudis impulsats per la fundació
BEST, d’acord amb les despeses esperades per a cursar els estudis i les necessitats personals de
cadascuna d’elles. Està doncs elaborat tenint en compte la finalitat de la fundació i de manera
que el programa i el desplegament de convocatòries pugui ser aplicable a altres estudis en els
quals pugui participar la fundació BEST.
Ja en el curs 2018-2019 la fundació BEST va llançar una convocatòria del Programa de beques i
ajuts a l’estudi, amb un dotació global de 40.000€. Al curs 2019-2020 es van llançar dues
convocatòries (una d’ordinària i una altra d’extraordinària) amb una dotació global de 50.000€.
L’experiència d’aquestes primeres convocatòries va ser molt positiva i es va poder acomplir la
finalitat prevista, tot ajudant a persones participants als estudis.
En la present anualitat, el patronat de la fundació ha confirmat el seu compromís amb el
programa i s’ha aprofitat per fer una actualització del present document de Bases, tot
incorporant més informació per al tipus de beques de mobilitat, que seran convocades per primer
cop, mantenint el mateix esperit de la primera edició del Programa.
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1. Objectiu del Programa de beques i ajuts a l’estudi
D’acord amb el que es preveu als seus estatuts, una de les activitats de la fundació BEST per
assolir la seva missió és “contribuir al finançament de beques i ajuts a estudiants nacionals i
internacionals en aquells graus i postgraus promoguts des de la fundació” [Article 5.b)].
En aquest sentit, l’objectiu del Programa de beques i ajuts a l’estudi és ajudar a persones amb
talent per tal que puguin cursar i completar amb èxit estudis impulsats per la fundació BEST,
sigui quina sigui la seva condició econòmica a l’inici o durant el desenvolupament dels estudis.
Dit d’altra manera, es pretén que la fundació BEST pugui ajudar a persones amb el millor
rendiment acadèmic a iniciar i completar amb èxit els estudis impulsats sense que n’hagin de
quedar apartats per motius econòmics, d’origen geogràfic i/o socials.
Amb aquests ajuts, es desitja poder atraure el millor talent tant nacional com internacional,
sense que el fet d’haver d’emprendre uns estudis presencials en una ubicació potencialment
diferent de la d’origen geogràfic hagi de ser una circumstància d’impediment. D’altra banda,
també es desitja facilitar a les persones participants el desenvolupament dels estudis, tot evitant
possibles abandonaments per causes econòmiques sobrevingudes.
Tindran condició d’estudis impulsats per la fundació BEST aquells recollits a l’Annex 1 del present
document.
Es preveu que aquests ajuts siguin complementaris als que ofereixen la resta d’entitats ja
existents en el sistema (governs, organismes internacionals, empreses o fundacions) i que es
puguin utilitzar de manera combinada amb aquests.

2. Tipologia de beques i ajuts
La filosofia del Programa de beques i ajuts es basa en el proveïment de recursos necessaris a les
persones receptores, d’acord amb les despeses esperades per a cursar els estudis i les necessitats
personals de cadascuna d’elles.
Amb aquesta premissa, es consideren tres tipus de beques i ajuts:
a) Ajuts als estudis
b) Beques de mobilitat
c) Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes
La descripció detallada de cadascuna d’aquestes és la que es presenta en els apartats a
continuació.
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a. Ajuts als estudis
Es considera ajut als estudis la dotació que pot proveir la fundació BEST a les persones
participants amb necessitat provada i un alt rendiment acadèmic, per tal d’ajudar a fer front a
les despeses ocasionades per la realització dels estudis. Es tindrà en compte doncs, el nivell de
necessitat personal específica relacionat amb la despesa esperada específica a realitzar.
En funció d’aquestes necessitats específiques provades, la beca d’ajut als estudis podrà incloure
(i) una dotació per a la matrícula del curs, (ii) una dotació per a residència o trasllats continuats,
(iii) una dotació per al reforç d’idiomes i/o (iv) una dotació en forma de beca-salari.
Per al càlcul de les despeses, es podran fer servir les referències contingudes a l’Annex 2 del
present document.

En relació amb la dotació per fer front a les despeses de la matrícula del curs (i), i en concordança
amb la informació presentada a l’Annex 2 del present document, l’import de l’ajut atorgat podria
arribar a ser una quantitat total aproximada de 2.500€ per curs i persona sol·licitant.
En relació amb la dotació per a residència o trasllats continuats (ii), podran ser objecte de suport
econòmic les despeses proporcionals incorregudes en l’allotjament en una residència
d’estudiants o en un pis compartit. També podran ser objecte de suport econòmic les despeses
incorregudes en trasllats continuats entre la residència familiar i els centres docents de
realització dels estudis, sempre i quan aquests trasllats siguin d’una quantia substancial però
alhora no justifiquin el canvi de residència. L’import de l’ajut atorgat per aquest concepte podria
arribar a una suposar una quantitat total aproximada de 4.000€ per curs i persona sol·licitant.
En relació amb la dotació per al reforç d’idiomes (iii), donat que els estudis impulsats per la
fundació BEST es realitzen íntegrament en llengua anglesa i és indispensable tenir-ne un bon
domini, la fundació BEST podrà oferir un reforç d’aquesta llengua en una acadèmia d’idiomes a
persones de nou accés inscrites al primer curs.
En relació amb la dotació en concepte de beca-salari (iv), l’import de l’ajut atorgat podria arribar
a una quantitat total aproximada de 3.500€ per curs i persona sol·licitant.
En un supòsit de màxims, la dotació d’una beca d’ajut als estudis podria arribar a un import
equivalent total de fins a 10.000€ per curs i persona sol·licitant i a més el reforç d’idiomes.
Aquesta xifra màxima podria augmentar en un futur en funció de l’increment al cost de vida o
dels fons disponibles.
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b. Beques de mobilitat
Es considera beca de mobilitat la dotació que pot proveir la fundació BEST a les persones
participants amb necessitat provada i un alt rendiment acadèmic, per tal d’ajudar a fer front a
les despeses ocasionades per la realització d’estades de pràctiques internacionals en empreses
o de mobilitat acadèmica dels estudis en terceres universitats.
Pel que fa a mobilitat acadèmica, les beques podran cobrir una part de la despesa associada a
la realització d’una estada de mobilitat atorgada a la convocatòria de mobilitat del centre docent
universitari coordinador dels estudis. Pel que fa a mobilitat de pràctiques, les beques podran
cobrir una part de la despesa associada a la realització d’una estada de pràctiques internacionals
en empresa.

En funció de les necessitats específiques provades, la dotació de la beca de mobilitat dependrà
del lloc de destí i de la durada de l’estada. L’import d’una estada de durada corresponent a un
quadrimestre (16 setmanes) en un país amb un cost de vida mitjà podrà donar lloc a un ajut de
900€. Aquest import podrà ser incrementat o minorat en funció del país de destí. En el cas
d’estades de pràctiques, aquest import podrà ser incrementat o minorat també en funció de la
durada (superior o inferior a 16 setmanes), establint un import màxim de beca de 1.800€ per
persona participant i estada.
Per al càlcul dels imports de les beques de mobilitat, es proposa fer servir la informació de
referència continguda a l’Annex 3 del present document.
Per el cas que una persona sol·liciti més d’un ajut de mobilitat (per exemple, un ajut per a
mobilitat acadèmica i un altre per a mobilitat de pràctiques), es fixa un límit de 3.000€ per
persona sol·licitant i any.

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies
sobrevingudes
Es considera ajut del fons d’emergència la dotació que pot proveir la fundació BEST, a les
persones participants amb necessitat provada, per tal de fer front a les despeses ocasionades
per la realització dels estudis que no puguin satisfer degut a circumstàncies extraordinàries
sobrevingudes.
Es consideraran circumstàncies extraordinàries sobrevingudes, entre d’altres, la defunció de
membres familiars propers, accidents que comportin situació de discapacitat a les persones
participants o a membres familiars propers, l’afectació per catàstrofes naturals al lloc d’origen
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de la unitat familiar, o en general aquelles que incideixin negativament i de manera significativa
al nivell de renda de la unitat familiar.

3. Requisits per poder rebre beques i ajuts
D’acord amb la tipologia presentada a l’apartat anterior, els requisits per poder rebre les beques
i ajuts es fixen de la manera que es recull als apartats a continuació.

a. Ajuts als estudis
Per poder rebre un ajut als estudis, la persona candidata haurà d’acomplir els següents requisits:
➢ Requisit 1: Estar cursant alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST o bé ser
admesa (preferentment en primera assignació) al procés de preinscripció universitària a
Catalunya per cursar alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST. La dotació per
al reforç d’idiomes (iii) serà només aplicable a persones de nou accés al primer curs.
➢ Requisit 2: Formar part d’una unitat familiar amb necessitats econòmiques. Com a
norma general, el nivell de renda neta anual per membre de la família no podrà superar
la mitjana de Catalunya [ 1]. Aquest requisit podrà ser valorat de manera especial en
funció del lloc d’origen de la persona candidata.
➢ Requisit 3: Mantenir un bon progrés acadèmic. Es tindran en compte les qualificacions
que constin a l’expedient acadèmic si la persona ja es troba a la universitat o bé les
qualificacions per accedir a la universitat si la persona candidata acaba de cursar la
prova d’avaluació de batxillerat/PAU.
➢ Requisit 4: Demanar l’ajut equivalent a altres entitats públiques i/o privades
proveïdores de beques (per exemple: Ministerio de Educación o Beques AGAUR).
➢ Requisit 5: Sol·licitar l’ajut als estudis a la fundació BEST dins del termini fixat i aportant
la informació necessària de manera completa i veraç.
Dins del grup de persones que resultin elegibles segons els requisits fixats, es tindran en compte
per determinar la quantia dels ajuts proposats els costos associats al seguiment dels estudis
(matrícula, allotjament, manutenció, etc.) així com els resultats acadèmics de cada persona
candidata.
Per a persones sol·licitants de nou accés, es considerarà com a paràmetre mínim indicador de
bon progrés acadèmic el fet d’haver tingut plaça per cursar els estudis. Per a persones
sol·licitants que ja estiguin cursant els estudis, es considerarà com a paràmetre mínim indicador
de bon progrés acadèmic el fet que estiguin en disposició de poder matricular tots els crèdits
[1] Segons dades fetes públiques el 27 de juny de 2019 per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT),
el nivell de renda mitjana neta anual de les llars a Catalunya l’any 2018 es va situar en 13.338€ per persona.
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corresponents al quadrimestre natural en curs respecte el seu any d’inici (per exemple, que una
persona que hagi de cursar el segon any estigui en disposició de matricular tots els crèdits de
segon curs tant a la matrícula de tardor com a la de primavera).
D’altra banda, a efectes de l’establiment d’un ordre de prioritat en l’atorgament (llista de preatorgament i llista de reserva), per a les persones que resultin elegibles segons els criteris fixats,
es tindran en compte els criteris següents:
➢ Es donarà prioritat a les persones candidates que hagin rebut ajuts en convocatòries
anteriors (criteri de manteniment de l’ajut al llarg dels anys).
➢ S’ordenarà la llista de persones candidates segons els nivells acreditats en els diferents
criteris tenint en compte el següent ordre: primer per rendiment acadèmic, segon per
nivell de renda i tercer per distància des del lloc de residència familiar al centre docent
coordinador de la titulació.

b. Beques de mobilitat
Per poder rebre una beca de mobilitat, la persona candidata haurà d’acomplir els següents
requisits:
➢ Requisit 1: Estar cursant alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST i haver
superat 120 ECTS de la titulació corresponent.
o En el cas de sol·licitar ajut per a mobilitat acadèmica, caldrà haver obtingut una
plaça de mobilitat a la convocatòria de mobilitat del centre docent universitari
coordinador dels estudis [2].
o En el cas de sol·licitar ajut per a mobilitats de pràctiques, caldrà haver obtingut
una plaça per realitzar estades de pràctiques internacionals en empreses.
➢ Requisit 2: Tenir la residència fixada a una distància del centre de treball a l’empresa o
del centre docent universitari on cursar els estudis que obligui a fixar un nou lloc de
residència per a la realització d’una mobilitat.
➢ Requisit 3: Mantenir un bon progrés acadèmic. Es tindran en compte les qualificacions
que constin a l’expedient acadèmic.
➢ Requisit 4: Demanar l’ajut equivalent a altres entitats públiques i/o privades
proveïdores de beques (per exemple: Ministerio de Educación, Comissió Europea o
Beques Santander).
➢ Requisit 5: Sol·licitar la beca de mobilitat a la fundació BEST dins del termini fixat i
aportant la informació necessària de manera completa i veraç.

[ 2 ] Al calendari de 2020, el llistat de les places de mobilitat disponibles a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) es va anunciar al gener i la data de resolució definitiva de
places vacants de mobilitat (darrera assignació de places) va ser el dia 30 de març.
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A efectes de l’establiment d’un ordre de prioritat en l’atorgament (llista de pre-atorgament i
llista de reserva), per a les persones que resultin elegibles segons els criteris fixats, es tindran en
compte els criteris següents:
➢ Es realitzarà una clusterització segons els nivells de renda de les persones sol·licitants,
per donar preferència a unitats familiars amb recursos més baixos.
➢ Es donarà prioritat a les persones candidates que hagin superat més crèdits de la
titulació.
➢ S’ordenarà la llista de persones candidates segons els nivells acreditats en els diferents
criteris tenint en compte el següent ordre: primer per rendiment acadèmic, segon per
nivell de renda i tercer per distància des del lloc de residència familiar al lloc de realització
de l’estada.

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies
sobrevingudes
Per poder rebre un ajut del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes, la persona
candidata haurà d’acomplir els següents requisits:
➢ Requisit 1: Estar cursant alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST o bé ser
admesa (preferentment en primera assignació) al procés de preinscripció universitària a
Catalunya per cursar alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST.
➢ Requisit 2: Tenir en el sí de la unitat familiar circumstàncies extraordinàries
sobrevingudes que incideixin negativament i de manera significativa al nivell de renda.
➢ Requisit 3: Sol·licitar l’ajut del fons d’emergència a la fundació BEST aportant la
informació necessària de manera completa i veraç.
Dins del grup de persones que resultin elegibles segons els requisits fixats, es tindran en compte
en el criteri de valoració els resultats acadèmics de cada persona candidata. En concret, es
tindran en compte les qualificacions d’accés a la universitat (si la persona candidata acaba de
cursar la prova d’avaluació de batxillerat/PAU) o bé les qualificacions que constin a l’expedient
acadèmic de les titulacions impulsades per la fundació BEST en el cas d’estudis ja iniciats.

4. Documentació a aportar per optar a beques i ajuts
D’acord amb la tipologia presentada als apartats anteriors, la documentació a aportar per optar
a les beques i ajuts de la fundació BEST és la que es recull als apartats a continuació.
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El formulari de sol·licitud de beques i ajuts, que té un format únic per sol·licitar qualsevol dels
tipus d’ajuts previstos al programa, es pot trobar a l’Annex 4 del present document.
S’acceptaran indistintament sol·licituds complimentades en llengua catalana, castellana o
anglesa.

a. Ajuts als estudis
Per optar a rebre un ajut als estudis, la persona candidata haurà d’omplir el formulari de
sol·licitud de beques i ajuts i remetre’l a la fundació BEST adjuntant:
1.
2.
3.

4. (ii)

4. (iii)

Certificat de renda de la unitat familiar
Certificat d’empadronament o de lloc de residència
Certificat de resultats acadèmics: d’accés a la Universitat (si acaba de cursar la
prova d’avaluació de batxillerat/PAU) o Expedient acadèmic oficial expedit pel
servei de gestió acadèmica de la universitat (en el cas d’estudis de grau ja iniciats)
Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detalli la
previsió de despeses que s’incorreran en residència o trasllat continuat (només en
el cas que se sol·liciti una dotació (ii) per a estades en residència o trasllats
continuats)
Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detallin els
cursos d’idiomes realitzats i el nivell de llengua anglesa assolit actualment (només
en el cas que se sol·liciti una dotació (iii) per a reforç d’idiomes)

b. Beques de mobilitat
Per optar a rebre una beca de mobilitat, la persona candidata haurà d’omplir el formulari de
sol·licitud de beques i ajuts i remetre’l a la fundació BEST adjuntant:
1.
2.
3.
4.

Certificat de renda de la unitat familiar
Certificat d’empadronament o de lloc de residència
Certificat de resultats acadèmics: Expedient acadèmic oficial (expedit pel servei de
gestió acadèmica de la universitat)
Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detalli quin tipus
de mobilitat es preveu realitzar tot explicitant el destí, les dates d’inici i final i pla de
treball previst (contingut del “learning agreement” en el cas d’estada acadèmica o
contingut del conveni de pràctiques en el cas d’estades en empreses)
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c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies
sobrevingudes
Per optar a rebre un ajut del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes, la persona
candidata haurà d’omplir el formulari de sol·licitud de beques i ajuts i remetre’l a la fundació
BEST adjuntant:
1.
2.
3.

4.

Certificat de renda de la unitat familiar
Certificat d’empadronament o de lloc de residència
Certificat de resultats acadèmics: d’accés a la Universitat (si acaba de cursar la
prova d’avaluació de batxillerat/PAU) o Expedient acadèmic oficial expedit pel
servei de gestió acadèmica de la universitat (en el cas d’estudis de grau ja iniciats)
Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detallin quines
han estat les circumstàncies sobrevingudes que han succeït, com modifiquen la
capacitat de realitzar els estudis amb èxit i quines mesures pal·liatives es proposen

5. Procediment de sol·licitud, resolució i atorgament de
beques i ajuts
El Programa de beques i ajuts a l’estudi de la fundació BEST preveu procediments i terminis
diferents per cadascuna de les tipologies ofertes. Els apartats a continuació contenen els
procediments i terminis previstos per a les convocatòries ordinàries.

a. Ajuts als estudis
El termini per demanar ajuts als estudis estarà obert a la primavera-estiu, sincronitzant la data
de tancament amb la finalització del termini de preinscripció universitària fixat per la Generalitat
de Catalunya [3].
Les sol·licituds rebudes seran revisades i es farà una avaluació preliminar amb proposta
d’atorgament i priorització ordenada de les persones candidates a rebre els ajuts. Durant el
termini comprés entre la data de tancament de sol·licituds per demanar ajuts als estudis i la data
de la primera assignació de places de preinscripció universitària a Catalunya [ 4], la Comissió de

[3] Al calendari de 2020, el tancament de preinscripció universitària està previst per al dia 29 de juliol. Poden
consultar-se tots els terminis a: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/
[4] Al calendari de 2020, la data de primera assignació de places està prevista per al dia 6 d’agost
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beques i ajuts podrà demanar entrevistes personals presencials o per mitjans electrònics a les
persones sol·licitants.
L’avaluació preliminar i el resultat de les entrevistes (si s’escau), servirà per determinar la
prioritat i quantia dels ajuts d’acord amb la disponibilitat pressupostària màxima i tot tenint en
compte l’expedient acadèmic i les necessitats específiques provades de la persona sol·licitant.
Aquesta informació s’utilitzarà per confeccionar una llista provisional de pre-atorgament que
serà contrastada amb els llistats d’alumnes dels estudis impulsats per la fundació BEST i amb el
llistat de persones que hagin obtingut plaça en la primera assignació al procés de preinscripció
universitària a Catalunya, confirmant d’aquesta manera l’elegibilitat de les persones candidates
segons el Requisit 1 dels ajuts.
La llista definitiva de pre-atorgament de primera assignació inclourà l’ordenació de persones
amb els imports pre-atorgats corresponents, així com una llista de reserva, si es considera
pertinent.
En el termini comprés entre el dia de la primera assignació de places i el de la finalització del
tràmit d’assignació definitiva [5], es farà la comunicació a les persones sol·licitants sobre si tenen
una beca pre-atorgada, si no la tenen, o bé si es troben en llista de reserva i en quin ordre. També
se les informarà dels imports i les condicions dels ajuts pre-atorgats, si s’escau.
En funció de la disponibilitat de fons, la fundació BEST es reserva el dret de proposar beques a
persones que puguin obtenir una plaça en la segona assignació [ 6 ]. En aquest supòsit,
s’informarà a la persona candidata de l’eventual pre-atorgament abans de la data de matrícula
de segona assignació [7].
L’efecte de l’atorgament definitiu quedarà supeditat a la matrícula i a la realització del curs de
la persona objecte de la mateixa, així com de l’acompliment del Requisit 4 dels ajuts (sol·licitud
de l’ajut equivalent a les entitats proveïdores de beques per al sistema públic). En cas que la
persona receptora de la beca obtingués també un ajut provinent d’alguna altra entitat, la
quantitat proveïda des de la fundació BEST es veuria minorada en un 80% de l’ajut atorgat per
l’altra entitat. D’aquesta manera, es deixaria el 20% de l’ajut rebut d’altres fonts com a incentiu
personal per fomentar la consecució d’ajuts complementaris que puguin alliberar fons per tal
que puguin ser utilitzats per altres participants en estudis impulsats per la fundació BEST.
En el cas de l’ajut per al reforç d’idiomes, la persona receptora de la beca haurà de realitzar una
prova de nivell abans de començar el període de reforç (per confirmar el nivell a cursar) i una
altra prova de nivell en finalitzar el període de reforç (per poder valorar-ne l’aprofitament). La
[5] Al calendari de 2020, la realització del tràmit d’assignació definitiva està prevista entre els dies 6 i 10
d’agost (ambdós inclosos)
[6] Al calendari de 2020, la data de segona assignació de places està prevista per al dia 18 de setembre
[7] Al calendari de 2020, la data de matrícula de segona assignació està prevista entre els dies 21 i 23 de
setembre (ambdós inclosos)
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no obtenció d’un resultat satisfactori a la segona prova de nivell implicaria una minoració en la
quantitat total d’ajut rebut.
Com a prova d’acceptació de l’ajut als estudis, la persona sol·licitant haurà de signar una
declaració de compromís de bon ús dels recursos proveïts i d’actualització d’informacions que
poguessin modificar les condicions d’atorgament de l’ajut en el termini establert a la
convocatòria.

b. Beques de mobilitat
De manera general, el termini per demanar beques de mobilitat estarà obert en les mateixes
dates que la convocatòria d’ajuts als estudis (tipus a). En cas que hi hagués disponibilitat de fons,
podria llançar-se una convocatòria extraordinària en altres terminis que seria anunciada
degudament.
Les sol·licituds rebudes seran revisades i es farà una avaluació preliminar amb proposta
d’atorgament i priorització ordenada de les persones candidates a rebre els ajuts. En la proposta
es tindrà en compte el lloc de destí de la mobilitat, la durada de l’estada, l’expedient acadèmic i
les necessitats específiques provades de la persona sol·licitant. Durant el termini comprés entre
la data de tancament de sol·licituds i la data de resolució prevista a la convocatòria, la Comissió
de beques i ajuts podrà demanar entrevistes personals a les persones sol·licitants.
Aquesta informació s’utilitzarà per confeccionar una llista de pre-atorgament, que inclourà
l’ordenació de persones amb els imports pre-atorgats corresponents, així com una llista de
reserva, si es considera pertinent.
En un termini previst a la convocatòria de beques de mobilitat es farà la comunicació a les
persones sol·licitants sobre si tenen una beca pre-atorgada, si no la tenen, o bé si es troben en
llista de reserva i en quin ordre. També se les informarà dels imports i les condicions de les beques
pre-atorgades, si s’escau.
L’efecte de l’atorgament definitiu quedarà supeditat a la realització de la mobilitat per part de
la persona objecte de la mateixa, així com de l’acompliment del Requisit 4 de les beques de
mobilitat (sol·licitud de l’ajut equivalent a les entitats proveïdores de beques per al sistema
públic). En cas que la persona receptora de la beca obtingués també un ajut provinent d’alguna
altra entitat, la quantitat proveïda des de la fundació BEST es veuria minorada en un 80% de
l’ajut atorgat per l’altra entitat. D’aquesta manera, es deixaria el 20% de l’ajut rebut d’altres
fonts com a incentiu com a incentiu personal per fomentar la consecució d’ajuts complementaris
que puguin alliberar fons per tal que puguin ser utilitzats per altres participants en estudis
impulsats per la fundació BEST.
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Com a prova d’acceptació de la beca de mobilitat, la persona sol·licitant haurà de signar una
declaració de compromís de bon ús dels recursos proveïts i d’actualització d’informacions que
poguessin modificar les condicions d’atorgament de l’ajut en el termini establert a la
convocatòria.

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies
sobrevingudes
De manera general, el termini per demanar ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies
sobrevingudes estarà obert al llarg de l’any durant tots els períodes lectius.
Les sol·licituds rebudes seran revisades i es farà una avaluació preliminar amb proposta
d’atorgament. Durant les quatre setmanes següents a la sol·licitud, la Comissió de beques i ajuts
podrà demanar entrevistes personals a la persona sol·licitant.
L’avaluació preliminar i el resultat de l’entrevista (si s’escau), s’utilitzarà per fer una proposta de
pre-atorgament, que tindrà en compte l’expedient acadèmic i les necessitats específiques
provades de la persona sol·licitant.
En un termini de dos mesos des de la sol·licitud es farà la comunicació a la persona sol·licitant
sobre si se li concedeix un ajut del fons d’emergència, de quin import i en quines condicions.
Com a prova d’acceptació de l’ajut del fons d’emergència, la persona sol·licitant haurà de signar
una declaració de compromís de bon ús dels recursos proveïts i d’actualització d’informacions
que poguessin modificar les condicions d’atorgament de l’ajut en el termini establert a la
convocatòria.

6. Comissió de beques i ajuts
La Comissió de beques i ajuts serà l’encarregada de desenvolupar els procediments de les
convocatòries per als tres tipus de beques i ajuts previstos en el present document.
La Comissió serà nomenada pel patronat de la fundació BEST i estarà formada per un membre
representant de cada universitat participant en els estudis, el director-coordinador de cadascun
dels estudis impulsats per la fundació BEST i un màxim de cinc membres designats pel patronat
de la fundació BEST.
La Comissió estarà facultada pel patronat de la fundació BEST per atorgar les beques seguint el
disposat en el present document de Bases del Programa de beques i ajuts a l’estudi. Les decisions
preses per la Comissió de beques i ajuts seran inapel·lables.
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7. Disponibilitat pressupostària
En funció de la disponibilitat pressupostària per a cada curs, el patronat de la fundació fixarà la
quantitat màxima a destinar al Programa de beques i ajuts a l’estudi.
D’aquesta quantitat, en els casos en que es convoquin totes les tipologies d’ajuts (a, b i c):
➢ Un màxim del 90% serà destinat per dotar ajuts a l’estudi i beques de mobilitat
(convocatòria ordinària prevista a la primavera-estiu).
➢ Un mínim del 10% serà reservat per al fons d’emergència (convocatòria oberta durant
tot l’any en els períodes lectius).
La disponibilitat pressupostaria no executada quedarà a la fundació BEST de manera que pugui
ser utilitzada en convocatòries posteriors.
Donada la planificació anual de la disponibilitat pressupostària, la concessió de beques es
realitzarà, com a màxim, per períodes d’un any acadèmic. Les persones sol·licitants hauran de
presentar una sol·licitud en cada anualitat en la que vulguin obtenir ajuts i/o beques.
L’esperit del Programa de beques i ajuts a l’estudi és continuar el seu atorgament al llarg dels
estudis d’una persona si es mantenen les condicions de necessitat econòmica i de rendiment
acadèmic.
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Annex 1: Estudis impulsats per la fundació BEST
a. Estudis de Grau
Els estudis de grau impulsats per la fundació BEST en la data d’emissió del present document són
els següents:
➢ Graduat/graduada en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica. Interuniversitari UPCUPF. 240 ECTS, 4 anys, docència en anglès.
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Annex 2: Referències per al càlcul de despeses
a. Preus dels estudis de grau oferts per la Universitat
Politècnica de Catalunya
Els preus per crèdit dels estudis de grau oferts per la Universitat Politècnica de Catalunya es fixen
en funció del seu coeficient d'estructura docent, que pot ser A, B o C.
Per al curs 2020-2021, el govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat una reducció global
del 30% dels preus públics respecte als que s’havien exigit en els anys anteriors. D’aquesta
manera, a la data d’emissió del present document, el preu aproximat per curs del grau en
Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica serà de 1.769 €/curs.
Aquesta
informació
està
disponible
a
la
web
de
https://www.upc.edu/ca/graus/industrial-technologies-and-economic-analysisinteruniversitari-upc-upf-barcelona-etseib

la

UPC:

[Darrer accés: 15/06/2020]
També és important mencionar que, per als estudiants estrangers no residents, que no siguin
nacionals d'estats membres de la UE, existeix un recàrrec corresponent a 1,5 vegades el preu del
crèdit.
Aquesta
informació
també
està
disponible
https://www.upc.edu/ca/graus/matricula#3

a

la

web

de

la

UPC:

[Darrer accés: 15/06/2020]

b. Circumstàncies que donen lloc a deduccions o
gratuïtat de l’import de la matrícula en estudis del
sistema públic
A la data d’emissió del present document, son circumstàncies que donen lloc a deduccions o a la
gratuïtat de l’import de la matrícula en estudis del sistema públic les següents:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ser membre de família nombrosa
Haver obtingut matrícula d’honor a batxillerat
Haver obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement
Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes
Ser víctima de la violència de gènere, fill o filla dependent
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Es pot trobar més informació sobre els deduccions, gratuïtat, beques i altres ajuts als estudis de
grau oferts per la Universitat Politècnica de Catalunya a:
https://www.upc.edu/ca/graus/matricula#3
[Darrer accés: 15/06/2020]

c. Càlcul de distàncies
Com a eina oficial per a calcular distàncies en línia recta es podrà utilitzar la calculadora oficial
de la Comissió Europea, que s’utilitza per establir els costos de desplaçament al programa
Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
[Darrer accés: 15/06/2020]
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Annex 3: Referències per al càlcul d’imports de beques
de mobilitat
En el càlcul dels imports de les beques de mobilitat acadèmiques i de pràctiques es tindran en
compte la durada i del país de destí de les estades a realitzar.
D’una banda, com referència per tenir en compte la durada, es proposa establir la unitat base
corresponent a un quadrimestre (16 setmanes). En aquest sentit:
➢ La durada d’una mobilitat acadèmica d’un any sencer es considerarà equivalent a una
mobilitat de dos quadrimestres.
➢ La durada d’una mobilitat de pràctiques en empresa es calcularà en funció del nombre
de setmanes de l’estada.
D’altra banda, com a referència per tenir en compte el destí es proposa utilitzar una divisió dels
països en grups, tal com es realitza a les convocatòries d’ajuts d’“Erasmus+” o “Erasmus
prácticas”. Aquesta divisió separa els països europeus en tres grups segons el seu cost de vida
estimat (Alt-Grup 1, Mitjà-Grup 2 i Baix-Grup 3). La resta de països del món (no europeus)
composen un darrer grup únic (Resta del Món-Grup 4). A cada grup s’assigna un coeficient de
cost diferent: 1,25-Grup 1, 1-Grup 2, 0,75-Grup 3 i 2-Grup 4.
D’acord amb aquestes premisses, prenent com a base un import de 900€ per a una beca de
mobilitat de durada equivalent a un quadrimestre, el càlcul dels imports ajustats segons el destí
quedaria tal com es detalla a la Taula A3.1.
Import base per un quatrimestre (16 setmanes):

Llistat de països
Grup 1
Grup 2

Àustria, Finlàndia, Dinamarca, Irlanda, Liechtenstein,
Regne Unit, Noruega, Suècia i Suïssa
Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, França, Grècia,
Islàndia, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal,
Turquia, República Txeca i Xipre

900 €

Coeficients
de cost

Import ajustat
segons destí

1,25

1.125 €

1

900 €

Grup 3

Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània,
Polònia, Romania, Macedònia i Malta

0,75

675 €

Grup 4

Resta del món (països no europeus)

2

1.800 €

Taula A3.1: Llistat de països per grups, coeficients de cost i imports ajustats segons destí de
mobilitat amb el supòsit d’un import base per al càlcul de 900€
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Annex 4: Formulari de sol·licitud de beques i ajuts
Dades de la persona sol·licitant
Nom:
Cognoms:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica de contacte:
Número de D.N.I.:
Estudis per als quals es demana l’ajut o beca:
Convocatòria a la que aplica:

Tipus d’ajut o beca que sol·licita (marcar amb √ la/les casella/es corresponent/s)
a) Ajut als estudis

(i) Ajut a matrícula
(ii) Ajut de residència – trasllat continuat
(iii) Ajut al reforç d’idiomes
(iv) Beca-salari de manutenció

b) Beca de mobilitat
c) Ajut del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes

Documentació adjuntada (marcar amb √ les caselles corresponents)
a)

b)

c)
1.
2.
3.

Certificat de renda de la unitat familiar
Certificat d’empadronament o de lloc de residència
Certificat de resultats acadèmics: d’accés a la Universitat (si acaba de cursar la prova
d’avaluació de batxillerat/PAU) o Expedient acadèmic oficial expedit pel servei de gestió
acadèmica de la universitat (en el cas d’estudis de grau ja iniciats)
4.a (ii) Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detalli la previsió de
despeses que s’incorreran en residència o trasllat continuat
4.a (iii) Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detallin els cursos
d’idiomes realitzats i el nivell de llengua anglesa assolit actualment
4.b
Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detalli quina és la
mobilitat que es preveu realitzar tot explicitant el destí, les dates d’inici i final i pla de
treball previst (contingut del “learning agreement” o d’estada de pràctiques)
4.c
Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detallin quines han
estat les circumstàncies sobrevingudes que han succeït, com modifiquen la capacitat de
realitzar els estudis amb èxit i quines mesures pal·liatives es proposen
Com a persona sol·licitant, declaro conèixer, entendre i acceptar les Bases del Programa de beques i ajuts a l’estudi
de la fundació Barcelona Education in Science and Technology i la Convocatòria a la que aplico. Així mateix, declaro
que totes les dades que faig constar a la sol·licitud són completes i veraces.
__________________________________, a ________ de _____________________ de ___________
Signatura de la persona sol·licitant:
La persona sol·licitant cedeix voluntàriament les seves dades a la fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST),
amb seu a Av. Diagonal, 579, 3a planta 08021 Barcelona, SPAIN i CIF: G67055335 i dona el seu consentiment per al seu tractame nt
d’acord amb la convocatòria a la que aplica. El tractament es farà d’acord amb el que estableix el Reglament General de Prote cció
de Dades i les dades no seran cedides a tercers excepte per imperatiu legal. La persona sol·licitant podrà exercir els seus drets per
accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades així com retirar el seu consentiment a l’ús mitjançant comu nicació per
escrit a info@fbest.org
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