
 

 

 
 
RESOLUCIÓ MANCOMUNCADA DE LA PRESIDÈNCIA I LA DIRECCIÓ GENERAL NÚM. 14/2021, 
RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA MOBILITAT D’ESTUDIANTS 
TECNOCAMPUS (ESTUDIS), CURS 2022/23 
 
Expedient núm.: 120/2021 
 
 
Vist que el Tecnocampus vol fomentar la col·laboració acadèmica dels seus centres docents amb 
universitats estrangeres i promoure la mobilitat dels seus estudiants a través dels programes 
d'intercanvi Erasmus+ (universitats europees), i convenis bilaterals (universitats a la resta del 
món). 
 
Vist que estudiar en una altra universitat permet que els estudiants es beneficiïn educativament, 
lingüísticament i culturalment de l'experiència de l'aprenentatge en altres països, contribuint a 
la creació d'una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i 
vocació internacional.  
 
Vist que la mobilitat internacional dels estudiants del Tecnocampus es fonamenta en convenis 
d’intercanvi amb universitats acreditades, amb garantia de transferència de crèdits mitjançant 
el sistema ECTS o un sistema de crèdits compatible, assegurant el reconeixement acadèmic de 
les estades realitzades a l'estranger. 
 

En virtut de les competències que ens han estat atorgades, RESOLEM: 

Primer.- Aprovar la convocatòria de places i ajuts a la mobilitat d’estudiants del Tecnocampus 
per al curs acadèmic 2022/23, per a cursar estudis en una altra universitat, la qual es regirà per 
les bases adjuntes com a document annex 1. 

Segon.- Procedir a la publicació de l’esmentada convocatòria i bases en els mitjans que 
correspongui. 

 

 
El Director General      El President 
Josep Lluís Checa López     David Bote Paz 
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CONVOCATÒRIA DE PLACES I AJUTS A LA MOBILITAT PER A ESTUDIANTS TECNOCAMPUS 

(ESTUDIS) CURS 2022-23 

 
 

1) OBJECTE 
TecnoCampus vol fomentar la col·laboració acadèmica dels seus centres docents tant amb 
universitats espanyoles com amb universitats estrangeres i promoure la mobilitat dels seus 
estudiants a través dels programes d'intercanvi Erasmus+ amb universitats europees, Convenis 
bilaterals amb universitats a la resta del món i SICUE amb universitats espanyoles. 
 
Estudiar en una altra universitat permet que els estudiants es beneficiïn educativament, 
lingüísticament i culturalment de l'experiència de l'aprenentatge en altres països, contribuint a la 
creació d'una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i vocació 
internacional.  
 
La mobilitat internacional dels estudiants del TecnoCampus es fonamenta en convenis d’intercanvi 
amb universitats acreditades, amb garantia de transferència de crèdits mitjançant el sistema ECTS o 
un sistema de crèdits compatible, assegurant el reconeixement acadèmic de les estades realitzades a 
l'estranger. 

 
Per tal de facilitar aquestes experiències als estudiants TecnoCampus, es convoquen les places de 
mobilitat d’estudiants a través dels programes següents: 

 

• Erasmus+ per fer estudis convalidables a universitats europees. Erasmus+ és el programa 
proposat per la Comissió Europea en l’àmbit de la formació, la joventut i l'esport. La mobilitat 
d’estudiants és una les activitats del nou programa convingut entre tots els estats membres de 
la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein i Noruega, així com Turquia, Sèrbia i Macedònia del 
Nord com a països candidats. 
 

• Convenis bilaterals per fer estudis convalidables a universitats de la resta del món. El 
TecnoCampus té signats convenis bilaterals d’intercanvi d’estudiants amb universitats de països 
que no pertanyen al programa Erasmus+. Aquests acords comporten per als estudiants 
beneficiaris els mateixos avantatges en termes d’exempció de matrícula a la universitat de 
destinació i garantia de reconeixement acadèmic, amb l’única diferència que els estudiants 
opten a altres ajuts específics segons l’àrea geogràfica. 
 

• Sicue per fer estudis convalidables a universitats d’Espanya. El TecnoCampus té signats convenis 
bilaterals d’intercanvi d’estudiants amb universitats espanyoles. Aquests acords comporten per 
als estudiants beneficiaris els mateixos avantatges en termes d’exempció de matrícula a la 
universitat de destinació i garantia de reconeixement acadèmic. 
 

• Study Abroad per fer estudis convalidables a universitats de la resta del món. Aquest convenis 
no comporten l’exempció de matrícula a la universitat de destinació. TecnoCampus, conscient 
de l’aposta internacional i que aquest model ofereix destinacions a països  no contemplats en els 
programes anteriors (Austràlia, Canadà i Estats units), ofereix als estudiants beneficiaris d’una 
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plaça de mobilitat internacional en aquest programa Study Abroad una bonificació en la 
matrícula del TecnoCampus d’aquells crèdits que hagin de cursar a la universitat de destinació.  

 
L’oferta detallada de places i la normativa relacionada es podrà consultar al web del TecnoCampus. 
 
 

2) PARTICIPACIÓ 
 
2.1. Requisits  
Per a poder optar a les places i ajuts d’aquesta convocatòria, es verificarà el compliment dels 
següents requisits a data de tancament del període de sol·licitud: 
 

a) Estar matriculat al TecnoCampus durant el curs 2021-22 en un dels graus. 
b) Tenir 60 crèdits ECTS aprovats en el moment de sol·licitar la plaça.  
c) Per al programa Erasmus+: tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins el programa 

o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s’està en possessió d'un permís vàlid per 
a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. 

d) Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per 
assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada 
programa i la universitat de destinació (aquesta informació es pot consultar al web del 
TecnoCampus).  

e) Complir els altres requisits que demani la universitat a la qual voleu optar: nota mitjana, 
semestre d'estada específic, etc. 

 
2.1.1 Acreditació d’idiomes 
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca), entre els quals,  es troba la prova certificadora de 
competència lingüística (PCCL) de la UPF.  
Algunes universitats requereixen, com a requisit previ a l’admissió, que els estudiants acreditin 
la llengua amb un certificat determinat (TOEFL, IELTS...) i és possible que no acceptin el PCCL 
expedit per la UPF. 
 
2.1.2. Participació condicionada 
Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat prèvia amb reconeixement acadèmic, tant 
presencial com virtual, així com els estudiants que han renunciat a la plaça atorgada a la 
convocatòria 2021-22 (o qualsevol altra convocatòria) sense causa de força major degudament 
acreditada, podran participar en aquesta convocatòria amb les restriccions previstes als 
apartats f) i g) de l’apartat 3.1. Procediment.  

 
2.2. Criteris de selecció 
La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris 
de valoració de les sol·licituds següents: 
 

a) Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. 
Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10 

b) En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats 
c) En cas d’empat en l’apartat anterior, tindrà preferència l’estudiant que acrediti un nivell 

superior de la llengua de docència requerida per la universitat de destinació (en cas que sigui 
una diferent al castellà) 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/taulallenguesweb2013.pdf
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3) SOL·LICITUD I ADJUDICACIÓ 
 
3.1. Procediment 
L’adjudicació de les places de mobilitat es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb 
aplicació de les regles següents: 
 

a) L’estudiant podrà sol·licitar fins a 3 universitats de l’oferta que li correspon per estudis, per 
ordre de preferència. No és obligatori emplenar les 3 opcions.  

b) Els estudiants que disposen d’un certificat acreditatiu d’idiomes (inclosa la certificació de 
competència lingüística (PCCL) prevista a l’apartat 2.1), hauran d’adjuntar-lo en la sol·licitud . 

c) Un cop verificat el compliment dels requisits de participació, les places s’atorgaran d’acord amb 
els criteris de selecció (2.2) per ordre de nota, respectant l’ordre de preferència indicades pel 
sol·licitants. 

d) En cas que se li atorgui plaça en alguna de les universitats sol·licitades, l’estudiant quedarà 
automàticament descartat com a suplent per a la resta d’opcions. Si l’adjudicatari no accepta la 
plaça assignada en el termini fixat a tal efecte, es considera que hi desisteix i la plaça serà 
objecte de reassignació. En cas d’acceptar la plaça, no es podrà optar a la reassignació.  

e) S’obrirà un període extraordinari de reassignació per tal de cobrir les places que hagin quedat 
vacants. A aquest procediment només podran optar-hi els estudiants que facin la sol·licitud on-
line en el termini fixat. 

f) Si un estudiant ja ha estat beneficiari d’una plaça de mobilitat internacional i vol fer-ne una 
segona en el marc de la mateixa podrà optar només a les places vacants en el tràmit de 
reassignació. L’estudiant pot realitzar un màxim d’estada de 12 mesos per cicle d'estudi. En el 
cas del programa Erasmus+ aquest període màxim de 12 mesos també inclou períodes amb beca 
per a Erasmus pràctiques.  

g) Si un estudiant ha renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2021-21 sense causa de força 
major degudament acreditada, podrà optar només a les places vacants durant el procés de 
reassignació. 

h) Només es podran modificar destinacions ja assignades en aquells casos en què la 
correspondència acadèmica dels estudis a cursar en destinació no compleixi el requisit mínim de 
15 ECTS per semestre  a incorporar a l’expedient. 

 
3.2. Drets i deures dels adjudicataris 
 
Drets: 

a) Gaudir del període màxim d’estada que estableix la plaça. Amb caràcter excepcional, les 
ampliacions sobre el nombre de mesos previstos s’hauran d’autoritzar de forma expressa per 
Relacions Internacionals, previ vist-i-plau del coordinador de mobilitat dels estudis.  

b) Erasmus +, convenis bilaterals i Sicue: Gaudir de l’exempció de matrícula a la universitat de 
destinació. Algunes universitats, però, poden exigir el pagament de taxes obligatòries 
corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants o utilització de determinats materials o 
serveis en les mateixes condicions que els estudiants locals. 

c) Study Abroad: donat que el conveni no contempla exempció de matrícula, els estudiants 
gaudiran d’una bonificació del 85% en la matrícula del TecnoCampus d’aquells crèdits que 
hagin de cursar a la universitat de destinació .  
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d) Optar als ajuts econòmics associats als diferents programes, segons les condicions i requisits 
que estableixin, que tenen per objecte contribuir a cobrir les despeses addicionals ocasionades 
per un període d’estudis a l’estranger.  

e) Rebre informació i assessorament per part del TecnoCampus sobre les condicions pràctiques de 
l’estada a l’estranger (allotjament, assegurances o altres) i orientació acadèmica a través dels 
coordinadors de mobilitat dels estudis.  

 
Deures: 

a) Matricular-se al TecnoCampus durant el curs 2022-23. 
b) Realitzar i certificar un període d’estudi a l’estranger (Erasmus +, Study abroad i acords 

bilaterals) coordinat entre el TecnoCampus i la universitat de destinació, d’un mínim de tres 
mesos (excepte situacions justificades per calendaris acadèmics de la universitat de destinació) 
i un màxim de dotze mesos (durant el període comprès entre l’1 de juliol del 2022  i el 30 de 
setembre del 2023). 
Per a aquelles mobilitats dins el programa Erasmus+ és possible ampliar la duració del 
programa en funció a la durada acceptada pel SEPIE (Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación) amb la finalitat d’esgotar el pressupost adjudicat. 

c) Complir els tràmits requerits per les universitats de destinació que decidiran en última instància 
sobre la seva admissió definitiva. Aquests poden incloure la superació de les proves com ara 
TOEFL, IELTS o d’altres que estipuli la universitat d’acollida amb la puntuació demanada. És 
responsabilitat de l’estudiant complir amb aquests tràmits un cop atorgada la plaça. 

d) Complir amb els requeriments de visat, quan escaigui. És responsabilitat de l’estudiant complir 
amb els requisits i tràmits un cop atorgada la plaça. Es recomana informar-se prèviament de les 
condicions exigies per cada país.  

e) Cursar a la universitat de destinació una càrrega de crèdits equivalent al període acadèmic 
corresponent a l’estada (amb un mínim de 15 ECTS per trimestre o semestre) que 
s’incorporaran a l’expedient de l’estudiant, d’acord amb la normativa vigent a fi de garantir 
l’aprofitament de l’estada, respectant en tot cas el que estableixen els plans d’estudis dels 
diferents graus en matèria de reconeixement i nombre de crèdits. En cas que l’estudiant no 
superi cap crèdit se li podrà reclamar l’ajut econòmic rebut.  

f) Aprovar un mínim de 3 ECTS. En cas que l’estudiant no aprovi aquest nombre de crèdits haurà 
de retornar l’ajut econòmic rebut.  

g) Complir els tràmits i terminis que estableix el TecnoCampus per a la gestió de la mobilitat i per 
al reconeixement acadèmic d’aquesta, així com amb la resta de normativa que li sigui aplicable. 

h) Justificar la realització de l’estada de mobilitat amb certificat de notes i d’estada, aportant els 
documents i seguint els tràmits que requereixi cada programa d’intercanvi, d’acord amb les 
instruccions que es publiquin a l’apartat del web ja tinc una plaça:  
https://www.tecnocampus.cat/oficina-internacional/ja-tinc-una-placa 

 
 

4) FINANÇAMENT I AJUTS A LA MOBILITAT INTERNACIONAL 
 
4.1. Programa ERASMUS+ 
 
La resolució d’adjudicació de places Erasmus+ no implica necessàriament la concessió d’ajut 
econòmic, que dependrà del pressupost que li assigni el Programa Erasmus+ al TecnoCampus per a 
mobilitat d’estudiants. No obstant, tots els adjudicataris de plaça Erasmus+ s’entenen com a 
sol·licitants de l’ajut.  
 

https://www.tecnocampus.cat/oficina-internacional/ja-tinc-una-placa
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Els imports dels ajuts depenen del país de la universitat de destinació, i els estableix el SEPIE (Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación). La següent informació ha estat actualitzada a 
data Setembre de 2021 i és susceptible de patir actualitzacions en el curs 2022/23. 
 

Grup 1 310 €/mes 

Grup 2 260 €/mes 

Grup 3 210 €/mes 

 
 
Els estudiants TecnoCampus que gaudeixin de beca de règim general del MECD durant el curs 2021-
22 podran veure incrementat l’ajut mensual, segons estableixi l’organisme gestor dels ajuts Erasmus+ 
a Espanya, el SEPIE .  
 
En una resolució complementària a la resolució definitiva d’aquesta convocatòria, el TecnoCampus 
concedirà els ajuts als adjudicataris de plaça elegible aplicant els principis de màxima publicitat, 
transparència, concurrència i igualtat. Els ajuts s’atorgaran per estricte ordre de nota mitjana segons 
les regles i imports establerts pel SEPIE, a partir dels fons disponibles.  
 
4.2. Programa Convenis bilaterals  
Les beques de Convenis bilaterals preveuen l’exempció de la matrícula a la universitat de destinació. 
Addicionalment, aquestes places poden sol·licitar ajuts específiques per a la seva realització.  

 
4.3. Altres Ajuts. 

- Convocatòria MOBINT. Amb la finalitat de col·laborar en el finançament de les despeses de 
mobilitat, l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya) concedeix ajuts de mobilitat per als estudiants en el marc del programa europeu 
Erasmus+ i convenis bilaterals internacionals amb reconeixement acadèmic. 
 
- Els beneficiaris d’un ajut de mobilitat internacional podran optar a altres ajuts econòmics/beques 
a la mobilitat que es convoquin per aquesta universitat o per altres organismes amb les condicions 
que s’especifiquin en les seves bases i tenint en compte els règims d’incompatibilitats. 

 
 

5) CONDICIONS  I RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS 
 

a) Un cop adjudicada una plaça ha de ser acceptada pel beneficiari en els terminis establerts en 
aquesta convocatòria. De no ser així, s’entendrà que hi renuncia.  

 
b) La concessió final de la plaça està condicionada al fet que l’estudiant es matriculi en un 

programa oficial del TecnoCampus durant el curs 2022-23 i compleixi els requisits i deures 
recollits en aquesta convocatòria. Amb posterioritat a l’adjudicació de les places, el 
TecnoCampus les retirarà als estudiants de primer curs que no puguin acreditar progressió a 
segon, als estudiants als quals se’ls tanqui l’expedient per haver obtingut els crèdits necessaris 
per a l’obtenció del títol o als estudiants que per qualsevol altra causa no estiguin matriculats al 
Tecnocampus en el moment de realitzar l’estada. 

 
c) Un cop adjudicada i acceptada una plaça de mobilitat només podrà ser renunciada per causa de 

força major degudament acreditada o bé quan es verifiqui que no es pot complir amb el 
requisit mínim de 15 ECTS per semestre a incorporar a l’expedient. No es podran al·legar 
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dificultats financeres com a causa de força major. Les renúncies que incompleixin aquest 
requisit determinaran que només es pugui concórrer en ulteriors convocatòries de mobilitat 
internacional a places vacants durant el procés de reassignació.  

 
d) L’adjudicació de la plaça i, en el seu cas, de l’ajut a la mobilitat, tant si se n’ha abonat l’import 

concedit com si no, pot ser revocada en cas que es descobreixi que en la concessió es va 
incórrer en l’ocultació o el falsejament de dades, o en cas que l’estada no es dugui a terme en 
els termes en què estava programada. 

 
e) En el cas que les sol·licituds d’ajut per a la mobilitat internacional superin la disponibilitat de 

recursos, es donarà preferència als estudiants que no n’hagin gaudit abans.  
 

 
 

6) CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA  
 

• Presentació de sol·licituds: a partir de la publicació de la convocatòria i fins el 28 de Novembre 
del 2021 a través del perfil personal de cada estudiant al eCampus. L’estudiant ha de guardar 
comprovant de la sol·licitud per poder documentar qualsevol reclamació o al·legació posterior.   

• Publicació al web de la llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’1 de Desembre de 
2021. Hi constaran, per a cada candidat la nota mitjana i el certificat d’idiomes amb què opta a 
l’adjudicació de la plaça. Es preveu període d’esmenes i al·legacions.  

• Consulta les places pre-assignades: a partir del 3 de Desembre de 2021. Es preveu un període 
per a que els estudiants que vulguin desistir, no acceptin la plaça.  

• Publicació al web de la resolució provisional d’adjudicació de places i de la llista provisional de 
places vacants: durant la primera quinzena de Desembre de 2021. En aquell moment es 
donaran les instruccions sobre els tràmits que hauran de fer els estudiants seleccionats per 
acceptar la plaça atorgada i s’establirà el calendari del període extraordinari de reassignació. 

• Publicació de la resolució definitiva d’adjudicació de places: durant la primera setmana de Gener 
de 2022. 

• Presentació de sol·licituds en període extraordinari de reassignació: a partir de la segona 
quinzena de Febrer de 2022.  

 
* El Programa de mobilitat SICUE es regirà per un calendari diferent el qual serà oportunament publicat. 
 
 
Calendari del període extraordinari de sol·licitud 

• Presentació de sol·licituds: fins el 9 de febrer de 2022 través de l’enllaç habilitat a l’efecte des 
del web Internacional, secció “Vols estudiar fora?” . L’estudiant ha de guardar comprovant de la 
sol·licitud per poder documentar qualsevol reclamació o al·legació posterior.   

• Publicació al web de la llista provisional d’admesos i exclosos: 9 de febrer de 2022. Hi constaran, 
per a cada candidat la nota mitjana i el certificat d’idiomes amb què opta a l’adjudicació de la 
plaça. Es preveu període d’esmenes i al·legacions.  

• Acceptació de les places assignades: del 15 al 20 de febrer de 2022. 

• Publicació de la resolució definitiva d’adjudicació extraordinària de places: 21 de febrer de 2022. 
 
 

• Es podran presentar recursos contra la convocatòria i les resolucions en el termini de tres dies 
hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació avant el servei de Relacions Internacions. 
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• Lliurament de la documentació acreditativa de l’estada: abans del darrer pagament de l’ajut. 
 

 
 
 

7) COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 
7.1. Comissió de selecció 
S’estableix una comissió de selecció presidida pel director/a del servei de relacions internacionals ,els 
coordinadors de mobilitat  i els caps d’estudis de cada escola que validaran la proposta de resolució 
d’atorgament de beques i estudiarà les possibles al·legacions presentades pels estudiants. 
 
7.2. Coordinació  
La coordinació general de la convocatòria es porta a terme a través del Servei de Relacions 
Internacionals. 
 
Els estudiants podran sol·licitar informació al Servei de relacions internacionals del TecnoCampus a 
través del email rrii@tecnocampus.cat  

Els coordinadors acadèmics de mobilitat disposen d’informació acadèmica sobre els programes 
d’intercanvi dels diferents estudis.  

7.2. Informació i difusió 
El Servei de Relacions Internacionals organitzarà, juntament amb els responsables acadèmics de cada 
Escola, sessions informatives adreçades als estudiants. El calendari de les sessions així com la relació 
de coordinadors es troba disponible al web del TecnoCampus.  
http://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional  
 
Un cop atorgada la plaça es facilitarà als beneficiaris informació sobre els tràmits administratius 
necessaris que cal fer abans de marxar a l’estranger. També s’organitzaran sessions informatives on 
seran tutelats pel coordinador de mobilitat dels estudis sobre les matèries a cursar a la universitat 
estrangera i la seva incorporació a l’expedient acadèmic. 

 
 

8) DISPOSICIONS FINALS 

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà el que estableix la Normativa General de Mobilitat 
del TecnoCampus, disponible al web.  

 

9) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, 
així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de 
Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa: 
 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i 
domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades; 

mailto:rrii@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional
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rgpd@tecnocampus.cat; en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals 
proporcionades en aquest formulari informa:  
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de l’objecte de la present 
convocatòria de beques en els termes que es determini.  
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment 
que atorga l’interessat mitjançant la signatura del formulari d’inscripció, en virtut de l’article 6.1.a) 
del RGPD.  
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat 
demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.  
Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament relacionades 
amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte per obligació 
legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. 
Drets: L’estudiant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació 
de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una fotocòpia del 
DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l’adreça electrònica; 
rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades. 
 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME informa que compleix amb tots els requisits 
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Podeu obtenir més 
informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent: 
www.tecnocampus.cat.  

 

La presentació de la sol·licitud de la beca implica la conformitat del sol·licitant amb el contingut 
d’aquestes bases. 

 
 

Mataró, novembre de 2021 
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