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PROTOCOL DE FORMACIÓ INTERNA DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 

 
 
Article 1. Objecte 
 

L’objecte del present protocol és establir el marc regulador de la formació adreçada al personal del Tecnocampus, 
el procediment per a sol∙licitar ajuts a  la  formació personal  i  les condicions de descomptes per a  la matrícula del 
personal en programes propis de la Fundació. 
 
 
Article 2. Estructura i pressupost anual de formació interna 
 

Segons  l’article 46 del  I Conveni Col∙lectiu Tecnocampus,  la dotació econòmica dedicada a  la  formació per al 
personal serà  de 20.000€ addicionals als fons de la Fundació Tripartita. Aquesta dotació addicional arribarà a l’1% del 
salari base total en l’escenari de 2.500 estudiants o superior.  
 
 
Article 3. Beneficiaris 
 

Poden accedir a les accions previstes en el pla de formació anual els treballadors i treballadores de la Fundació 
Tecnocampus Mataró‐Maresme que formin part dels col∙lectius indicats en cada modalitat de formació o ajut.  
 
 
Article 4. Tipologia i característiques de la formació 
 

Les accions de formació podran ser: 
 
a) Obligatòries.  Totes  aquelles  accions  de  formació  que  són  catalogades  com  a  tals  des  de  la  Fundació 

Tecnocampus pel fet de ser necessàries pel correcte exercici de les funcions dels treballadors de la Fundació, sigui 
normativament  (per  exemple  formació  vinculada  al  Pla  de  prevenció  de  riscos  i  seguretat  en  el  treball)  o  sigui 
preceptivament per ús de noves metodologies, innovació, noves tecnologies o qualsevol necessitat d’adaptació dins 
el  lloc de  treball.  Les  accions obligatòries  seran  cobertes  al  100%  amb  fons de  formació de  la  Fundació  i  seran 
d’obligada  assistència  per  tots  els  treballadors  i  treballadores  de  la  Fundació.  La  no  realització  de  la  formació 
obligatòria en els terminis que s’estableixin podrà comportar la imposició de sancions de caràcter laboral. 
 

b) Voluntàries. Totes aquelles accions de millora a proposta de la Fundació o a proposta del propi treballador o grups 
de treballadors. Aquestes accions hauran de ser aprovades pel departament de Recursos Humans i s’integraran dins 
el pla de formació anual. La Fundació assumeix un percentatge del seu cost total que pot ser en determinats casos 
del 100% i fins a un màxim de 1.500€/ treballador/ any. En els casos en què la Fundació cobreixi la totalitat del cost, 
aquest serà abonat directament per TecnoCampus al centre corresponent. 
 
Dins aquesta tipologia s’hi  inclourà el cost  íntegre de  les matrícules en estudis de doctorat per al PDI permanent, 
durant un màxim de 5 anys i atenent als límits en l’import/ treballador/any assenyalats en el paràgraf anterior. Caldrà 
justificar el rendiment en el programa de doctorat.  
 
Article 5. El  pla de formació anual 
 

1. El Pla de Formació anual és l’instrument de planificació i control pressupostari de formació interna a la Fundació 
TecnoCampus.  

 
2. Els eixos en els que es basa el Pla de Formació del Tecnocampus són: 

• El pla estratègic del Tecnocampus com a referent general i el pla d’acció com  instrument per detectar 
necessitats concretes o destreses noves a incorporar. 

• El Pla de Prevenció de Riscos Laborals i Pla de Riscos Psicosocials. 
• La programació acadèmica a curt i  mitjà termini. 

 
3. El Pla de  formació  interna proposa accions concretes planificades  i pressupostades així com accions que es 

preveuen executar al llarg de l’anualitat.  
 
4.   El pla de  formació serà confeccionat anualment de comú acord entre els representants dels  treballadors  i 

l’empresa  a partir de les necessitats dels centres i dels departaments,  mitjançant la comissió de formació interna.  
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5. A excepció de les accions formatives obligatòries, la resta d’accions formatives hauran de desenvolupar‐se fora 

de l’horari de treball o en el cas que sigui dins l’horari de treball caldrà que es recuperin les hores. L’empresa donarà 
facilitats als treballadors per compatibilitzar la formació amb el treball.  

 
6. El pla de formació integra les següents accions: 
 
a) Accions  grupals.  Les  accions  grupals  s’adrecen  a  l’obtenció  o millora  de  competències  per  part  d’un 

determinat col∙lectiu. Les accions grupals podran ser: 
‐ Transversals. Accions formatives adreçades a tot el personal de la Fundació. A títol d’exemple, es fomentarà 

la incorporació de la llengua anglesa com a habilitat transversal a fi de donar coherència al pla estratègic de 
la Fundació pel que fa a la internacionalització de la institució.  

‐ Departamentals. Accions  formatives que  responen a necessitats específiques d’un departament. A  títol 
d’exemple  els  centres  estimulen  accions  d’innovació  a  l’aula  com  a  millora  en  l’aprenentatge  dels 
estudiants. 

‐ Funcionals.  Accions  formatives  que  afecten  a  un  determinat  col∙lectiu/funció.  A  títol  d’exemple  la 
incorporació d’un nou software o una tecnologia nova dóna lloc a cursos ad‐hoc. 
 

b) Accions individuals. Són accions realitzades per una única persona, mitjançant la inscripció a un curs o algun 
altre  tipus d’activitat  formativa  i que  responen  a una necessitat d’adquirir noves  competències o  coneixements 
derivades de les necessitats del lloc de treball ocupat.   

 
7. Podran participar en les accions individuals previstes al pla de formació anual els treballadors que formin 

part dels següents col∙lectius: 
 

a) PDI permanent. 

b) PAS amb dedicació a jornada completa i antiguitat superior a un any.  
En la resta de casos, caldrà l’autorització prèvia del cap o responsable del departament. 
 

8. El pla de formació anual reservarà una dotació anual per a la concessió d’ajuts a la formació personal, en 
les condicions que es regulen a l’article 7.  
 
Article 6. Participació en les activitats del pla de formació anual 
 

1. L’activitat de formació interna suposa una inversió del Tecnocampus en els seus recursos humans que ha 
d’ajudar a millorar  la  institució  i a enfortir el  sentiment d’equip  i de pertinença a una organització  innovadora  i 
centrada en les persones. L’accés a l’activitat ha d’estar  especificat a partir d’un pacte bilateral entre les dues parts 
que  signifiqui  un  bon  ús  dels  recursos  dedicats.  En  aquest  sentit,  a  continuació  s’estableix  el  procediment  de 
participació en les activitats del pla de formació anual. 

 
2. Procediment relatiu a accions planificades pel pla de formació: 

 
a. La  inscripció  en  accions  de  formació  es  duu  a  terme  a  partir  del mecanisme que  estableixi  recursos 

humans, a partir de convocatòries obertes. En la convocatòria s’especificarà a banda del temari, la durada 
i els horaris.  

b. L’admissió als diferents cursos i programes es basarà en els requeriments particulars que es marquin en 
cada curs  i com a norma general  l’ordre d’inscripció serà  l’ordre de preferència en cas de cursos que 
quedin plens. 

 
3. Obligacions dels participants en les accions formatives 

 
a. La participació en accions de formació implica un compromís d’assistència de com a mínim el 75%  de les 

sessions.  L’incompliment injustificat d’aquesta condició significarà una penalització en la propera convocatòria del 
pla de formació.  

 
b. L’assistència  al  75%  de  les  sessions  en  els  cursos  de  formació  bonificada  dóna  dret  a  un  certificat 

d’assistència emès per la Fundación Tripartita. En la resta de cursos de formació s’emetrà un certificat per part de 
Tecnocampus o entitat prestadora del servei. Recursos Humans custodiarà una còpia dels certificats emesos i portarà 
un registre de la formació realitzada per cada treballador.  
 

4. Per tal d’avaluar el funcionament del pla de formació anual, el departament de Recursos Humans elaborarà 
un informe anual de resultats. 
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Article 6.  Ajuts a la formació personal  
 

1. El pla de formació reservarà anualment un pressupost dedicat a ajuts econòmics a la formació personal. 
 

2. Podran sol∙licitar ajuts a la formació personal els treballadors que formin part dels següents col∙lectius: 
‐ PDI permanent 
‐ PAS a jornada completa,  amb una antiguitat superior a un any. 
 
En la resta de casos, caldrà l’autorització prèvia del cap o responsable del departament. Addicionalment, en el 
cas del PDI Associat caldrà acreditar una dedicació mitjana en els dos darrers cursos acadèmics superior als 
12ECTS anuals.  

 
3. Procediment de sol∙licitud d’accions per a la formació personal. Els ajuts a la formació es resoldran per part del 

departament de Recursos Humans seguint les següents directrius: 
 

a) Es  finançarà  el  50%  de  cada  activitat  fins  a  un màxim  de  700€  anuals  per  persona  amb  dedicació 
completa per al finançament d’activitats de Formació personal.  Aquests ajuts s’establiran de manera 
proporcional a la dedicació del treballador. 

b) Les sol∙licituds d’ajut es consideraran al mes de desembre. En el cas que es presentin més sol∙licituds 
que  recursos  disponibles,  tindran  preferència  els  ajuts  que,  a  judici  de  les  prioritats  estratègiques 
d’aquell curs acadèmic, es considerin més necessaris.  

c) En cas de no exhaurir‐se el pressupost anual d’ajuts a la formació personal, el percentatge finançat serà 
incrementat fins a un màxim del 100%, i el límit anual fins a un màxim de 1500 €, dins dels límits del 
pressupost. 
 

4. Gestió, abonament i justificació dels ajuts a la formació personal. 
 

a) Les accions de formació dins la modalitat d’ajuts personals els liquidarà el treballador/a directament a 
l’entitat prestadora de la formació, prèvia emissió de la factura corresponent.  

b) No s’abonaran despeses de desplaçament o dietes derivades de desplaçament per a la formació. 
c) Les accions de formació han de dur‐se a terme fora de l’horari laboral.  
 

5. Per a sol∙licitar ajuts econòmics per a la formació personal, caldrà emplenar els impresos que es troben a la 
intranet/Recursos humans/Formació  Interna  i remetre’ls al departament de Recursos Humans, amb una antelació 
mínima de dues setmanes abans de la seva realització. S’adjuntarà la informació relativa a l’activitat que es pretén 
realitzar, així com la matrícula i el comprovant de pagament de l’activitat formativa.  

 
6. Un cop autoritzada i duta a terme la formació, el treballador s’obliga a la presentació de la documentació 

acreditativa d’haver‐la cursat amb aprofitament, en el cas que el  tipus de  formació  inclogui avaluació, o bé d’un 
certificat d’assistència, en cas contrari. La no presentació de la documentació impedeix tornar a sol∙licitar una nova 
ajuda en un període d’un any. A banda en cas de que no s’hagi cursat l’acció per la qual es va atorgar l’ajut es farà 
una amonestació escrita i es procedirà a descomptar la quantitat en nòmina. 

 
7. El departament de Recursos Humans disposarà d’un registre dels ajuts concedits i facilitarà anualment un 

informe resum de totes les ajudes. 
 
 

Article  8. Descomptes per  a  la  formació  interna  en  Ensenyaments de Grau, Màster Universitari, Diplomes de 
Postgrau i cursos de Formació Contínua organitzats pel propi Tecnocampus. 
 

1. La Fundació facilitarà l’accés al conjunt de treballadors i treballadores als seus programes de docència en 
els següents termes: 
 

a) Ensenyaments de Grau. El personal PAS i PDI amb dedicació a jornada completa  gaudirà de gratuïtat del 
preu del crèdit Tecnocampus en  les primeres matrícules.   L’import del crèdit Tecnocampus es calcula considerant 
l’import del preu de la primera matrícula aprovat pel Patronat pels estudis de Grau impartits als centres universitaris 
Tecnocampus menys  l’import equivalent al preu públic regulat en el decret de taxes per a  l’any acadèmic en curs. 
S’exclouen expressament les despeses derivades de taxes acadèmiques i del cànon a la universitat adscrivent, que 
caldrà satisfer en tots els casos.  

 
El personal PAS i PDI amb dedicació a temps parcial gaudirà d’un descompte del 15% del preu del crèdit.  Si el 

treballador té una antiguitat mínima de tres anys al TecnoCampus s’aplicarà un percentatge proporcional a la mitjana 



 

4 
 

de  la seva dedicació durant els darrers 3 anys respecte de  la dedicació a temps complet. No s’aplicarà descompte 
sobre les despeses derivades de taxes acadèmiques i del cànon a la universitat adscrivent. 

 
Per a segones matrícules o superiors,  l’estudiant abonarà  l’import complet del preu del crèdit, així com els 

increments de penalització previstos al catàleg de preus de la formació que sigui d’aplicació en cada moment. 
 

b) Ensenyament de màster Universitari i programes de Postgrau. El personal PAS i PDI amb dedicació a temps 
complet gaudirà d’un descompte d’un 50% en les primeres matrícules en el preu del crèdit Tecnocampus. S’exclouen 
expressament les despeses derivades de taxes acadèmiques i del cànon a la universitat adscrivent, que caldrà satisfer 
en tots els casos.  

 
El personal PAS  i PDI  amb dedicació  a  temps parcial  gaudirà d’un descompte del 20% de  la matrícula. No 

s’aplicarà descompte sobre les despeses derivades de taxes acadèmiques i del cànon a la universitat adscrivent. 
 
Per a segones matrícules o superiors,  l’estudiant abonarà  l’import complet del preu del crèdit, així com els 

increments de penalització previstos al catàleg de preus de la formació que sigui d’aplicació en cada moment. Aquests 
descomptes són compatibles amb  les beques que atorguen entitats públiques  i privades per a cursar els Màsters 
Universitaris, excepte si la beca cobreix la totalitat de la matrícula o un import superior al percentatge assenyalat. En 
cap cas la suma de les beques i descomptes no superarà el preu de la matrícula. 
 

c) Altres cursos de Formació Permanent. El personal PAS i PDI amb dedicació a temps complet gaudirà d’un 
descompte d’un 50% en les primeres matrícules. El personal PAS i PDI amb dedicació a temps parcial gaudirà d’un 
descompte del 20% de la matrícula. No s’aplicarà descompte sobre les despeses derivades de taxes acadèmiques i 
del cànon a la universitat adscrivent. 
 
Article 9. Professorat de formació interna 
 

1. En les accions  de formació que organitza Tecnocampus, hi podrà participar com a docent, personal intern 
sempre  i  quan  compleixi  amb  el  perfil  necessari  per  impartir  el  curs.  L’activitat  docent  es  remunerarà  com  a 
complement docent via nòmina. Els honoraris per aquesta activitat són els mateixos als de participació  en activitats 
de Formació Permanent, variable en funció del tipus de formació. Les hores dedicades a la docència que coincideixin 
amb l’horari laboral hauran de recuperar‐se. 
 
 
 
 
Mataró, 12 de maig de 2016  


