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CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI PER A SITUACIONS D’EMERGÈNCIA COVID-19 

CURS 2020/21 
BASES 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, NÚM 8129,  DE 8 DE MAIG DE 2020 
 

I Preàmbul 
La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), titular de l’Escola Superior de 
Relacions Públiques (ESRP) centre adscrit a la Universitat de Barcelona, conscient de la situació 
excepcional sanitària i social ocasionada per la pandèmia del Covid-19, ha aprovat en la reunió del seu 
patronat la concessió d’ajuts a l’estudi per al curs 2020/2021. 
 
L’objectiu de l’ajut és compensar aquelles situacions sobrevingudes per la pandèmia del Covid-19 que 
dificultin l’evolució acadèmica de l’alumnat de l’Escola Superior de Relacions Públiques que es trobi en 
situació de greu dificultat econòmica, social o familiar i que no hagi pogut gaudir d’altres ajuts per causes 
justificades. 
 
II Àmbit d’aplicació 
 
1.- L’objecte d’aquest document és establir les bases reguladores per a la concessió dels ajuts a l’estudi 
per situacions d’emergència Covid-19, finançats per la Fundación Universitaria Europea de Relaciones 
Públicas.  
 
2.- Aquests ajuts van adreçats a l’alumnat de l’Escola Superior de Relacions Públiques matriculat en els 
estudis de Grau en Publicitat i Relacions Públiques; i Grau en Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting, que com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19 es trobi en una situació que pugui 
afectar a l’evolució acadèmica dels seus estudis i que no disposi de cap altre tipus d’ajut. 
 
3.- Aquestes bases s’interpretaran adoptant com a principis fonamentals els de publicitat, lliure 
concurrència, mèrit, objectivitat, solidaritat, igualtat de tracte entre homes i dones, acció positiva i 
compensació de les desigualtats. 
 
4.- El fons destinat és d’un màxim de 100.000 €  (cent mil euros).  
 
5.- La quantia atorgada a cada estudiant estarà en funció de les proves presentades i del nombre de 
sol·licituds totals.  
 
III Modalitats dels ajuts 
 
1.- Els ajusts consistiran en descomptes en l’import dels crèdits matriculats per el curs 2020/21. 
 
2.- El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la 
concessió de l’ajut, que estarà subjecte a més a més del compliment de les bases, a les limitacions 
pressupostàries i al nombre de sol·licituds presentades. 
 
IV Requisits 
 
1.- Estar matriculat/ada en un dels graus impartits a l’Escola Superior de Relacions Públiques el curs  19/20 
i matricular-se el 20/21. 
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2.- Acreditar documentalment una situació d’emergència  ocasionada per la pandèmia del Covid-19 que 
hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica social o familiar. 
 
3.- No estar en possessió o reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell 
acadèmic. 
 
V Procediment de sol·licitud 
 
1.- El termini de presentació serà de l’11 al 31 de maig de 2020. 
 
2.- Tot els alumnes matriculats a l’Escola el curs 2019-20 rebran en el seu correu institucional @esrp.net 
una circular informativa amb l’enllaç per formalitzar la seva sol·licitud en el termini establert. Es podran  
descarregar aquestes bases a : https://www.esrp.net/beques/  
 
VI Documentació Necessària 
 
1.- Les persones sol·licitants hauran de publicar en l’enllaç de  la seva sol·licitud la documentació següent: 
 
Obligatòria: 

a) Certificat històric de convivència, emès per l’Ajuntament de la localitat de residència. 
b) Llibre de família. 
c) Documentació acreditativa de la circumstància personal sobrevinguda al·legada (atur, malaltia, 

desnonament, etc...). Per a cada cas, i a tall d’exemple: 
•  Certificat d’empresa de la situació d’ERTO sense percepció de  complement. 
• Document que acrediti el reconeixement d’exempció de cotització per a autònoms. 
• Sol·licitud de  l’ajut per suspensió de l’activitat o per una reducció dels ingressos 

superior al 75%. 
d) Acreditació de la situació econòmica anterior de la unitat familiar: darrera declaració de renda 

presentada de tots els membres de la unitat familiar que convisquin. 
e) Declaració jurada de la veracitat de les dades aportades i que no hi ha cap ingrés addicional al 

declarat. 
 

2.- L’ Escola Superior de Relacions Públiques podrà requerir qualsevol tipus de documentació addicional 
per valorar la situació personal i econòmica dels sol·licitants. 
 
VII Procediment de resolució 
 
1.- Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades pel Patronat de la Fundación Universitaria 
Europea de Relaciones Públicas (FUERP).    Registre de fundacions del Ministerio de  Cultura y Deporte, con 
el número 268 i titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques. 
 
2.- El Patronat de la FUERP comprovarà que les persones sol·licitants compleixin les requisits exigits a la 
convocatòria i que la documentació aportada sigui suficient per resoldre la sol·licitud. 
 
3.- Es podrà convocar als aspirants a una entrevista per tal de valorar la situació d’emergència. El fet de 
no presentar-se a l’entrevista  sense una raó justificada  podrà ser motiu de denegació de la sol·licitud. 
 
4.- Per a la concessió dels ajuts tindrà preferència el criteri de necessitat. El patronal de la FUERP establirà 
un ordre de prioritat atenent a l’alumnat de menor capacitat econòmica. 
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5.- El Patronat de la FUERP, dins de les disponibilitats pressupostàries, i en funció de la situació de cada 
sol·licitant, determinarà la quantia de l’ajut a concedir. 
 
VIII Incompatibilitats 
 
Aquests ajuts són incompatibles amb beques o ajuts concedits per qualsevol organisme públic o privat 
per a la mateixa finalitat. 
 
IX Verificació i control 
 
1.- El falsejament de dades o l’incompliment parcial o total dels requisits i obligacions establerts en 
aquesta convocatòria tindran com a conseqüència l’obligació de reintegrament de l’ajut o l’anul·lació de 
la matrícula. 
 
X Protecció de dades 
 
En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, us informem que la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), 
titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, és la 
responsable del tractament de les dades que ens faciliteu. S’empraran amb l’única finalitat de resoldre la 
sol·licitud d’ajut a l’estudi per a situació d’emergència Covid-19. Les vostre dades no seran cedides o 
trameses a terceres persones. Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició davant el Delegat de Protecció de Dades adreçant-vos a: rgpd@esrp.net 

 
Disposició addicional primera 
 
Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu 
electrònic institucional de l’alumnat @esrp. 
  
Barcelona, 29 d’abril de 2020 
 
 


