TEXT REFÓS DE LES BEQUES DE L’ESCOLA DE CINEMA I
AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (ESCAC) DE GRAU EN
CINEMATOGRAFIA

∼

Convocatòria Curs 2022-2023

∼

Data del text refós: 7/04/2022
I- OBJECTE I DURADA

1. L’ESCOLA DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (ESCAC) convoca
les presents Beques amb l’objectiu específic de potenciar la formació dins l’àrea
del cinema i mitjans audiovisuals per tal de facilitar l’accés al curs Foundation i
pel primer curs de Grau (un any lectiu) i amb caràcter prorrogable pels dos cursos
següents.
2. (text eliminat 7/04/2022)
II- CONVOCATÒRIA
1. Queda fixat un únic termini de presentació de candidatura via telemàtica el 25
d’abril de 2022 a les 10h (les indicacions de la prova audiovisual es publicaran el 23
d’abril a les 10 h.)
La resolució de la convocatòria de Beques serà única i previ a l’inici del procés de
preinscripció universitària (principis de juny com a data aproximativa).
2. L’ESCAC convoca:
•
•

Fins a 15 Beques de fins al 60% (7/04/2022), de caràcter ordinari de formació de
Grau en Cinematografia en règim de concurrència competitiva.
Fins a 15 (7/04/2022) Beques completes, de caràcter ordinari de formació de
Curs Foundation, en règim de concurrència competitiva.

ESCAC, mitjançant el procés descrit en aquestes Bases, atorgarà Beca de Grau o
Foundation al candidat en funció de l’avaluació del Tribunal. Igualment, pot decidir
l’atorgament de beques parcials en funció del nivell de renda o altres atributs dels
candidats que el comitè seleccionador consideri rellevants.
L’ESCAC es reserva el dret de deixar desertes algunes de les Beques si no hi ha
suficients candidats que reuneixin els requisits exigits per a optar a elles. Aquestes
Beques quedaran sense adjudicar, sense tenir l’ESCAC cap tipus d’obligació en atorgarles.
III- DOTACIÓ ECONÒMICA
1. La dotació econòmica de cadascuna de les Beques de Grau cobreix el pagament de
fins al 60% de cost complet de la matrícula anual.(07/04/2022)
2. La dotació econòmica de cadascuna de les Beques de Foundation cobreix el
pagament del cost complet de la matrícula anual, excepte una quantitat no superior al

7% en concepte de costos administratius i de gestió que seran abonats pel propi alumne
a l’inici de curs. (text afegit 07/04/2022)
3. ESCAC gestionarà directament els tràmits de la matrícula anual bonificada de
l’alumne beneficiari de la Beca. L’alumne no percebrà directament els diners
corresponents a l’import de la Beca que li hagi correspost.
4. Pròrroga. Per als beneficiaris de les Beques que donen accés al Grau, els alumnes
becats en el primer curs poden optar a ser becats novament en cursos posteriors. Per a
això serà requisit imprescindible:
•
•
•

Mantenir durant els propers anys del Grau la nota mitjana mínima exigida (veure
l’apartat VII, punt 2.) així com la resta d’obligacions recollides al punt VII.
(text eliminat 7/04/2022)
Mantenir un nivell de renda familiar inferior a l’establert per a la concessió de
Beques en el nou curs.

En cas de complir amb els dos (7/04/2022) factors, la renovació de la Beca serà
automàticament validada per l’ESCAC.
En cas contrari, la comissió de seguiment de les Beques ESCAC, haurà de valorar cada
cas, podent arribar a la retirada total de la Beca.
4. El becats Foundation que aspirin a obtenir una Beca de Grau hauran de tornar a
presentar-se a la convocatòria corresponent, sense tenir cap privilegi al concurs.
IV- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS SOL·LICITANTS
Podran sol·licitar la Beca aquelles persones que compleixin els següents requisits, en
qualitat d’excloents:
•
•
•

Complir les condicions administratives i acadèmiques per iniciar el Grau en
Cinematografia al curs 2022-2023.
Complir els requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica
reflectits a l’Annex 1 i acreditar-los documentalment mitjançant formulari telemàtic
que serà enviat per correu electrònic als sol·licitants de Beca.
Lliurar el formulari de candidatura a la Prova d’Aptitud Personal degudament
emplenat, tot indicant que s’opta a la Beca. El formulari es troba disponible a
http://www.escac.com

V- PROCCÉS DE SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ
1. Aquest procés es desenvoluparà en un règim de concurrència competitiva. La
selecció estarà a càrrec d’un Tribunal constituït a aquest efecte per ESCAC, que triarà
als candidats en funció dels mèrits i capacitats que acreditin.
2. Las sol·licituds seran valorades en base a:
•
•

Portfoli lliurat i Prova Audiovisual
Entrevista personal per a aspirants a Beca

3. La resolució de Beques es comunicarà personalment als candidats a través de correu
electrònic previ a l’inici del procés de preinscripció universitària.
4. Dins dels 10 dies següents a la publicació de la resolució de concessió, les persones
adjudicatàries hauran d’acceptar la Beca mitjançant un document exprés i per escrit, així
com les obligacions que es derivin de la present convocatòria, les seves Bases
reguladores i de les normes pròpies de l’ESCAC.
VI- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
1. Els candidats hauran de presentar complet el formulari de candidatura disponible a la
seu electrònica de l’ESCAC (www.escac.com) i marcar expressament l’opció que es
sol·licita Beca.
S’haurà de lliurar el formulari complert abans de les 10 del matí, hora peninsular
espanyola, del dia 25 d’abril de 2022.
Els sol·licitants de Beca que així ho hagin marcat en el formulari, rebran per correu
electrònic un formulari per acreditar el compliment dels criteris econòmics i vulnerabilitat
socioeconòmica. Aquest formulari s’haurà d’enviar complimentat en un termini màxim
de 24 hores.
VII- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Són obligacions de les persones que resultin adjudicatàries de les presents Beques:
1. Complir amb el règim de formació del pla d’estudis, seguint les indicacions del tutor/a
assignat i de la plantilla docent estipulada per ESCAC.
2. En el cas dels becats de Grau, mantenir en els estudis a ESCAC una nota mínima de
7,5 punts sobre 10 (nota mitjana ponderada de totes les assignatures matriculades en
cada curs).
3. Complir les normes sobre assistència i participació en actes puntuals de promoció i
representació de l’escola. (7/04/2022)
4. Estar el beneficiari de la Beca al corrent de les seves obligacions tributàries.
5. Complir amb caràcter general amb les normes aplicables com a alumne de l’ESCAC.
6. En el cas dels becats de Grau, sol·licitar les Beques de Caràcter General i de Mobilitat
que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convocades (07/04/2022) per al curs 20222023, o aquelles on la convocatòria, contingut i finalitats puguin substituir a les indicades.
Es sol·licitarà a l’estudiant beneficiari de les presents Beques acreditació fefaent de la
presentació de la sol·licitud de les beques del Ministeri, així com de la notificació de
concessió o no de les mateixes.
La no concessió, per part del Ministeri, de la Beca de Caràcter General no impedeix la
concessió de la Beca Interna de l’ESCAC. En canvi, la no sol·licitud sí suposa un
incompliment dels requisits per a la pròrroga d’aquestes Beques.

En el cas que el becat incompleixi expressament els requisits de les esmentades bases
i decideixi no presentar-s’hi, haurà de comunicar-ho a l’ESCAC de manera prèvia i
comptar-ne amb el vist-i-plau per tal de complir amb la present obligació.
En el supòsit que un beneficiari de les Beques de l’ESCAC percebés alguna ajuda de la
convocatòria del Ministeri, l’import atorgat pel Ministeri -el que afecti únicament a la
matrícula- s’utilitzarà per compensar la part corresponent de la Beca de l’ESCAC.
7. L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions de les presents Bases podrà
comportar la pèrdua de la Beca en procés de selecció, preselecció o adjudicació i, en
conseqüència, la cancel·lació automàtica del procés, independentment del moment en
què es trobi. L’ESCAC no tindrà cap obligació pel que fa a aquell candidat/alumne.
VIII- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
1. La Fundació ESCAC compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal i manté el compromís de confidencialitat sobre qualsevol dada
aportada. Les dades personals relatives als sol·licitants de Beques que estiguin inclosos
en els documents referits en les presents Beques s’incorporaran a la base de dades de
l’ESCAC. Aquestes dades es destinaran a facilitar als sol·licitants els serveis que duu a
terme l’ESCAC per a la convocatòria, concessió i gestió de Beques.
2. Les dades personals facilitades pels candidats han de ser verídiques i completes i, en
qualsevol cas, sempre actualitzades gràcies a la cooperació dels propis candidats. Si
les dades de caràcter personal fossin incertes, incomplertes o no actualitzades, l’ESCAC
quedaria alliberada respecte dels casos concrets, de la bona finalitat de les Beques i de
qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, arribant si no hi ha altre remei a la
no declaració de beneficiaris de les Beques.
IX- ALTRES RESERVES
1. La presentació d’una sol·licitud per a aquestes Beques suposa, per part del candidat,
l’acceptació expressa tant de les Bases reguladores com dels criteris i decisions que
l’ESCAC pugui prendre davant qualsevol dubte d’interpretació sobre els requisits i
condicions fins aquí anunciats.
2. El sol·licitant accepta de forma expressa la plena validesa dels registres, mitjans
electrònics i telemàtics gestionats per l’ESCAC com a prova vàlida davant reclamacions
eventuals vinculades a la sol·licitud, selecció, concessió, denegació i ús de les Beques.
3. El sol·licitant és el responsable de mantenir custodiades les claus d’accés que se li
puguin adjudicar al moment de presentar la sol·licitud. El sol·licitant haurà de comunicar
a l’ESCAC de forma immediata la pèrdua, extraviament o sospita d’ús indegut per part
d’un tercer de les seves claus d’accés.
Contràriament, l’ESCAC no es fa responsable que la sol·licitud d’aquest candidat rebi el
tràmit segons aquí previst.
4. L’ESCAC es reserva el dret d’anular la present convocatòria, o bé canviar alguna/es
de la/les seva/es condició/ns si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes
a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa,
segons l’estipulat a les presents Bases.

5. Igualment, l’ESCAC podrà declarar nul·la la present convocatòria si detecta
irregularitats en les dades identificaries dels candidats.

6. L’ESCAC descartarà aquelles sol·licituds que siguin abusives o fraudulentes.
Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
Terrassa, 1 de Febrer de 2022.
Aquestes beques compten amb el suport de:

ANNEX 1
REQUISITS
DE
CARÀCTER
SOCIOECONÒMICA

ECONÒMIC

I/O

DE

VULNERABILITAT

S’estableixen uns límits de renda familiar, llindars de patrimoni i límits d’activitats
econòmiques per a poder optar a les presents Beques, són els següents:
A) Trams de renda familiar, en base al nombre de membres:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 membre: 32.661,75 €
2 membres: 57.316,71 €
3 membres: 64.791,75 €
4 membres: 72.523,83 €
5 membres: 79.867,16 €
6 membres: 85.417,19 €
7 membres: 90.895,77 €
8 membres: 96.354,66 €

B) Llindars de patrimoni i d’activitats econòmiques del conjunt dels membres de la
família no es poden superar, independentment de quina sigui la renda familiar
computable:
•
•
•

•

La suma de valors cadastrals de les finques urbanes, excloent l’habitatge
habitual, no pot superar la quantitat de 64.350,00 euros.
La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques no pot superar la
quantitat de 19.695,00 euros.
La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets
positius de guanys i pèrdues patrimonials de la unitat familiar, excloent les
subvencions rebudes a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, si
s’escau, la renda bàsica d’emancipació, no pot superar els 2.677,50 euros.
Llindars d’activitats econòmiques: quan algun membre computable de la unitat
familiar sigui titular de qualsevol activitat econòmica, el volum de facturació per
a l’any 2020 no pot ser superior a 233.250,00 euros.

Per comprovar el compliment d’aquests requisits, el candidat haurà de presentar:
•
•

La renda familiar que haurà d’incloure la informació relativa a els dos progenitors
(en cas d’existir), independentment del seu estat civil.
Per demostrar el requisit de renda familiar, s’haurà de presentar la última
Declaració de Renda presentada a Hisenda, la corresponent a 2020. No seran
vàlids els esborranys.

En el cas que existeixin casos excepcionals que suposin una situació clara de
vulnerabilitat socioeconòmica del candidat, s’haurà de detallar mitjançant
memòria i acreditar-se documentalment. En tots els casos s’haurà d’acreditar la
possibilitat de subsistència.
En el cas dels candidats el domicili dels quals es trobi a una distància superior
als 150 km del campus d’ESCAC, els llindars descrits en A) i B) es modificaran

en un 10% i es valorarà proporcionar manutenció i allotjament. Haurà d’acreditarse documentalment aquesta situació mitjançant padró amb data anterior a la
publicació d’aquestes bases.

ANNEX 2
ACREDITACIÓ DOCUMENTAL DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS
CARÀCTER ECONÒMIC I/O DE VULNERABILITAT SOCIOECONÒMICA.

DE

DADES ECONÒMIQUES
Dades de la capacitat adquisitiva de la família. Omplir només les seccions si correspon.
En cas d'una única declaració d'IRPF, complimentar dades només de la secció de Renta
IRPF "Conjunta".
Nombre de membres unitat familiar - Quants membres conviuen a la unitat familiar
Última RENDA IRPF (Pare) Base Gral. - Import de la Base Imposable General (casella
435)
Última RENDA IRPF (Pare) Base Estalvi- Import de la Base Imposable Estalvi (casella
460)
Última RENDA IRPF (Mare) Base Gral.- Import de la Base Imposable General (casella
435)
Última RENDA IRPF (Mare) Base Estalvi - Import de la Base Imposable Estalvi
(casella 460)
Última RENDA IRPF (Conjunta) Base Gral. - Import de la Base Imposable General
(casella 435)
Última RENDA IRPF (Conjunta) Base Estalvi - Import de la Base Imposable Estalvi
(casella 460)
Última RENDA IRPF (Altres convivents unitat familiar) Base Gral. - Import de la Base
Imposable General (casella 435)
Última RENDA IRPF (Altres convivents unitat familiar) Base Estalvi - Import de la Base
Imposable Estalvi (casella 460)
Suma Valors Cadastrals (exclòs l'habitatge habitual) - Import total de valors cadastrals
de propietat (exclòs l'habitatge habitual).
Detall Casos Especials Econòmics - Explicació de casos especials (sense Renda
presentada, separacions, divorcis, etc.)
Enllaç Últimes Rendes - Copiar i enganxar enllaç (link URL) a documents i/o carpetes
de les Últimes Rendes presentades. L'enllaç ha de ser accessible per al posseïdor del
mateix i no caducable.
Justificació Documental Casos Especials - Enllaç justificant - Copiar i enganxar enllaç
(link URL) a documents justificatius i/o carpetes dels Casos Especials. L'enllaç ha de ser
accessible per al posseïdor del mateix i no caducable.
Enllaç Documentació Acreditativa Rendes - No Residents - Copiar i enganxar enllaç (link
URL) a documents i/o carpetes acreditatives de les Rendes per a no residents a
Espanya. L'enllaç ha de ser accessible per al posseïdor del mateix i no caducable.

DADES DE DOMICILI
Únicament en el cas dels candidats el domicili habitual dels quals es trobi a una distància
superior als 150 km del campus de l'ESCAC.
Enllaç a padró municipal - Copiar i enganxar enllaç (link URL) a documents i/o carpetes
amb el padró municipal amb data anterior a la publicació de les bases. L'enllaç ha de
ser accessible per al posseïdor del mateix i no caducable.

