
 

SOL·LICITUD DE BEQUES SOBRE LA MATRÍCULA DELS ESTUDIS 
UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS 

 

(Emplenar amb lletra ben clara) 

Nom i cognoms :       

NIF:       Telèfon :       

Correu electrònic :       

Adreça:       Població :       

Centre on estudia:       
 

Indica l’estudi de grau per al que sol·licites la beca: 
 

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació  

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  

Grau en Enginyeria Mecànica  

Grau en Organització Industrial  

Grau en Mitjans Audiovisuals  

Grau en Disseny i Producció de Videojocs  

Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs  

Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació  

Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i AdE i Gestió de la Innovació   

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals  

Grau en Logística i Negocis Marítims  

Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, Docència en 
Anglès 

 

Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats 
Digitals 

 

Grau en Infermeria  

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  

Doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  

Grau de Fisioteràpia  

 
  
 
 
Les dades seran incloses en un fitxer de TecnoCampus Mataró-Maresme, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, 
d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter  Personal. Accepto 
expressament, via correu postal, electrònic o Xarxa social, rebre informació de TCM relativa a les seves funcions, o no accepto    . Podrà exercir els 
seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Gestió acadèmica de TecnoCampus Mataró-
Maresme. 

TecnoCampus Mataró-Maresme. EDIFICI UNIVERSITARI. Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta 
Laietana) 08302-Mataró. Tel. 93.169.65.01. Fax. 93.169.65.05 

http://www.tecnocampus.cat/ca/doble-grau-enginyeria-informatica-disseny-videojocs/presentacio


Membres computables que conviuen a la unitat familiar: 

NIF COGNOMS I NOM PARENTIU DATA DE NAIXEMENT 

                        

                        

                        

                        

 
Documentació que s’adjunta a la sol·licitud: 
 
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.  
 
Fotocòpia de l’esborrany o de la Declaració de la Renda per a l’exercici 2017 i Declaració de Renda per a l’exercici 
2016 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar1, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les 
circumstàncies que consideri convenients.  

En cas de no fer algun membre declaració de renda i segons el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de 
l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de prestació/subsidi 
d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents com el 
certificat d’IRPF per a l’exercici 2017 expedit per l’Agència Tributària. 

Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2017 i 2016 en cas que els ingressos econòmics de la 
unitat familiar computable estiguin pel sota del llindar 1.  
 

Certificat de convivència col·lectiu (expedit per l’Ajuntament amb una antiguitat inferior a 30 dies respecte de la data 
de sol·licitud). 

Si el sol·licitant al·lega independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la vivenda amb la fotocòpia del 
contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual, i els mitjans econòmics amb els quals compta i 
sempre que no siguin inferiors al Salari mínim interprofessional. 
 
Informe de recomanació del tutor o responsable del centre en el que s’hagin cursat els estudis de batxillerat o CFGS, 
de recolzament a la candidatura de l’estudiant a la beca.  

Certificat oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de Batxillerat o CFGS, en el que hi 
constin les notes parcials de les diferents assignatures cursades i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al 
moment.  

Qualsevol altra documentació que consideri oportuna per avalar la seva situació. 

Altres documents: _________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
El/ la sol·licitant declara que són certes totes les dades que fa constar en aquesta sol·licitud i que 
coneix i accepta la normativa que regeix la concessió de l’ajut. 
 
Mataró,       de/d’      de 20      

Signatura de l’estudiant Vist-i-plau del representant legal del/ de la 
sol·licitant (si és menor d’edad) 

                                                 
1 Formaran part de la unitat econòmica i familiar, a efectes de la sol·licitud de beca del TCM, totes les persones que consten en el 
certificat municipal de convivència, menys els germans o les germanes solters majors de 25 anys que convisquin al domicili familiar 
fins el dia 31 de desembre de 2017, excepte els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics o sensorials. En cas de 
sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o, si escau, la 
persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així com els fills, si n’hi ha. 

 


